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WSTĘP 
 Przy stale rosnących wymogach odnośnie do ochrony środowiska coraz 

większego znaczenia nabierają te technologie, które przy zapewnieniu wymaganych 

parametrów technologicznych, zapewniają możliwie najmniejszą szkodliwość dla 

otoczenia. 

 Wśród mas formierskich i rdzeniowych taką właśnie masą jest masa ze szkłem 

wodnym. Nieorganiczny charakter tego spoiwa powoduje jednak, że masy te 

charakteryzują się złą wybijalnością i małą regenerowalnością. W wielu ośrodkach 

krajowych i zagranicznych prowadzone są badania mające na celu ograniczenie tych 

negatywnych cech mas ze szkłem wodnym. 

 Niniejsza praca zrealizowana w Zakładzie Tworzyw Formierskich i Ochrony 

Środowiska na Wydziale Odlewnictwa AGH ma na celu zaproponowanie nowych 

rozwiązań dotyczących powyższych zagadnień. 

 W pracy zaproponowano zastosowanie nowego dodatku poprawiającego 

wybijalność mas ze szkłem wodnym oraz nowego utwardzacza poprawiającego ich 

regenerowalność. 

 Praca obejmuje badania technologiczne oraz badania podstawowe 

umożliwiające podjęcie próby wyjaśnienia mechanizmu zachodzących zjawisk. 

 W pracy omówiono również wstępne próby przemysłowe. 
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1. 

1.1. 

Masy ze szkłem wodnym 

Wprowadzenie 

W 1947r. L. Petržela zastosował i opatentował (patent czeski nr 81931) 

metodę sporządzania form i rdzeni z masy ze szkłem wodnym, utwardzanej przez 

przedmuchiwanie CO2. Szkło wodne jest spoiwem tanim, produkowanym z łatwo 

dostępnych surowców. Jego podstawową zaletą, w dobie rosnących wymagań 

odnośnie do ochrony środowiska, jest mała szkodliwość dla otoczenia. Drugim, 

ważnym aspektem wynalazku L. Petrželi było zastosowanie gazowego utwardzacza, 

przedmuchiwanego przez zagęszczoną i ukształtowaną w postaci rdzenia lub części 

formy masę, co zapoczątkowało rozwój mas szybkoutwardzalnych, a w konsekwencji 

zaowocowało powstaniem najbardziej nowoczesnej technologii produkcji rdzeni 

odlewniczych, czyli technologii cold-box. Proces CO2 jest do dzisiejszego dnia 

wykorzystywany w praktyce przemysłowej do wykonywania rdzeni. 

Kolejną grupę mas ze szkłem wodnym stanowią masy samoutwardzalne, 

które dzielą się na sypkie i ciekłe. W początkowym okresie stosowane były głównie 

sypkie masy samoutwardzalne oparte o sypkie utwardzacze. Masy te charakteryzują 

się zdolnością wiązania w temperaturze otoczenia i dobrą płynnością. Wśród sypkich 

mas samoutwardzalnych opartych o sypkie utwardzacze rozróżnia się takie procesy, 

jak proces alkali, proces Nishiyamy czy proces AMG. Główną wadą mas 

sporządzanych w tych technologiach jest potrzeba stosowania dużej ilości spoiwa (w 

granicach 6 - 8%), co w konsekwencji powodowało niską wybijalność i małą zdolność 

do regeneracji mechanicznej tych mas. Spowodowało to ich malejące znaczenie 

przemysłowe. Dalszy rozwój mas ze szkłem wodnym nastąpił w momencie 

opracowania tzw. technologii estrowej, nazywanej też technologią sypkich mas 

samoutwardzalnych ze szkłem wodnym i ciekłymi utwardzaczami. Zbiegło się to z 

gwałtownie rosnącymi wymaganiami odnośnie do ochrony środowiska, co 

zdecydowanie zwiększyło zainteresowanie odlewni tą technologią. 
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1.2. Sypkie masy samoutwardzalne ze szkłem wodnym oparte o ciekłe 
utwardzacze 

Opracowane w 1968 roku sypkie masy samoutwardzalne ze szkłem wodnym 

oparte o ciekłe utwardzacze (estry) stanowiły przełom w zastosowaniu mas ze 

szkłem wodnym. Ich wprowadzenie pozwoliło na mniejszy, niż w innych masach ze 

szkłem wodnym, dodatek spoiwa, łatwiejsze i precyzyjniejsze dozowanie ciekłego 

utwardzacza oraz mniejszy dodatek utwardzacza w stosunku do spoiwa – około 10% 

(w przypadku utwardzaczy sypkich 25 – 75%) [1]. Główne składniki tych mas 

stanowią: osnowa ziarnowa, szkło wodne, utwardzacz. 

1.2.1. Osnowa ziarnowa – piasek kwarcowy 

W procesie estrowym (odpowiednik krajowy floster S z utwardzaczem flodur, a 

w innych krajach procesy oparte o utwardzacze takie jak: Sidur, Carset, Chem-rez, 

Esterol) osnowę stanowi zwykle piasek kwarcowy najlepiej o zawartości lepiszcza do 

0,2%. W odlewnictwie staliwa często stosuje się piaski: oliwinowe, chromitowe i 

cyrkonowe.  

Piasek kwarcowy ma największe zastosowanie jako osnowa mas formierskich, 

ze względu na dostępność surowca i niską cenę. Jako osnowę stosuje się piaski 

kwarcowe zawierające do 0,2% lepiszcza. Gęstość usypowa piasku kwarcowego 

wynosi 1400 – 1600 kg/m3. Średnia wielkość ziarna piasku kwarcowego dL = 0,2 – 

0,3 mm. Korzystne jestużywanie piasków o ziarnach kulistych lub owalnych. 

Temperatura piasku powinna się mieścić w przedziale 15 – 35°C [1]. 

Kwarc (SiO2) tworzy dwa polimorfy: wysokotemperaturowy -α, który podczas 

oziębiania przechodzi w temperaturze 573oC w niskotemperaturowy -β, który jest 

głównym składnikiem piasków kwarcowych występujących w przyrodzie. W miarę 

podwyższania temperatury kwarc przechodzi w trydymit, a następnie w krystobalit, 

które występują w modyfikacjach wysoko i niskotemperaturowych. Szereg głównych 

przemian polimorficznych, początkując od temperatury otoczenia przedstawia wzór 1 

[1]. 

573oC 870oC         1470oC   1713oC 
β-kwarc  α-kwarc  α-trydymit  α-krystobalit  stop        (1) 

(szkło kwarcowe) 
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Przemiany polimorficzne SiO2 powodują zmniejszenie gęstości, a zatem 

wzrost objętości ziaren. Duża rozszerzalność kwarcu jest niekorzystna, gdyż 

przyczynia się do powstawania wad odlewów takich, jak np. strupy, żyłki czy blizny. 

Rozszerzalność masy formierskiej jest zwykle mniejsza niż rozszerzalność 

pojedynczych ziaren kwarcu, co jest spowodowane skurczem niektórych materiałów 

(gliny), rozkładem spoiwa czy przestrzeniami występującymi między ziarnami masy 

[1]. 

Zawartość SiO2 w piasku kwarcowym powinna być jak największa. Piasek 

gatunku 1K powinien zawierać co najmniej 98% SiO2, a piasek 2K i 3K – co najmniej 

96% SiO2. Natomiast zawartość szkodliwych domieszek powinna być jak 

najmniejsza. Najbardziej szkodliwe dla właściwości masy są najdrobniejsze frakcje 

piasku tzn. frakcje poniżej 0,1 mm. Temperatura spiekania piasków 1K i 2K nie 

powinna być niższa niż 1400oC, a piasków 3K i 4K nie niższa niż 1350oC. 

Ziarna osnowy piaskowej są większe od 0,02 mm. W przypadku osnowy 

kwarcowej górna granica wielkości ziaren nie przekracza zwykle 0,6 mm. Najgrubsze 

piaski stosuje się do sporządzania form dla dużych odlewów staliwnych i stopniowo 

drobniejsze dla mniejszych odlewów i stopów o niższej temperaturze odlewania, czyli 

dla żeliwa i metali nieżelaznych [1]. 

1.2.2. Szkło wodne 

W procesie estrowym spoiwem jest szkło wodne sodowe o module Ms = 2,5 – 

2,8 (w kraju szkło wodne 145) dodawane w ilości 2 - 4,5 części wagowej, najczęściej 

3 – 3,5 części wagowej. 

Stosowane w praktyce pojęcie „szkło wodne" odnosi się do krzemianu sodu 

lub krzemianu potasu i dotyczy skoncentrowanych, lepkich roztworów krzemianu 

sodu lub potasu o module około 3,3 [2]. 

Syntetyczne krzemiany nieorganiczne nazywane także „rozpuszczalnymi 

krzemianami” powstają z metali alkalicznych i czwartorzędowych zasad amonowych. 

Pod uwagę brane są również nierozpuszczalne krzemiany nieorganiczne, będące 

produktem reakcji z krzemianami metali alkalicznych. 

Krzemiany rozpuszczalne są generalnie określane jako lepkie wodne roztwory 

alkaliczne o dużej proporcji krzemionki występującej przeważnie w postaci jonowej. 

W stanie bezwodnym są bezpostaciowe i krystaliczne. Ze zmianą proporcji 
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krzemionki do tlenków metali alkalicznych, ochłodzony stop tworzy szkliwa o 

szerokim zakresie składu. Dla pewnych części tego zakresu, szkliwa rozpuszczają 

się łatwo w wodzie, ale dla innych rozpuszczalność ich jest bardzo mała [2]. 

Goethe prowadził [2] eksperymenty z tym materiałem około roku 1768, ale 

podstawy do przemysłowej produkcji dostarczyły eksperymenty prowadzone przez 

von Fucha około 1825 roku. Pierwsze ślady przemysłowej produkcji tego materiału 

wskazują, że dokonał tego Waleker około 1828 roku, który rozpuścił piasek w ciekłym 

roztworze wodorotlenku oraz Donn i van Berle, którzy rozszerzyli proces 

rozpuszczania. Pewna ilość tzw. „szkła wodnego” (nazewnictwo zaproponowane 

przez von Fucha) była wytwarzana w USA, zanim Elkinton opatentował w 1863 roku 

piec (wannę szklarską) do produkcji szkła wodnego. Materiał ten zastępował 

popularną wówczas kalafonię w mydłach pralniczych. Pierwsze duże zastosowanie 

przemysłowe znalazł krzemian sodu jako środek zwiększający efekt piorący mydeł w 

kostkach i ciekłych detergentów. Później nastąpiło wykorzystanie tego materiału jako 

środka adhezyjnego do produkcji tektury falistej. De Brunn i Patrick dokonali rozwoju 

żeli krzemianowych i glinokrzemianowych, natomiast C.L. Baker opracował metody 

produkcji krystalicznych krzemianów alkalicznych. Wydarzenie to miało miejsce około 

1930 roku i od tego czasu produkcja tego materiału wzrosła do około 250 milionów 

ton/rok [2]. 

Krzemiany sodu i potasu są wytwarzane w wannach szklarskich przez 

stopienie piasku i węglanu sodu w temperaturze około 1450°C. Moduł szkliwa lub 

ciekłego roztworu jest określany przez proporcję piasku i alkaliów dodawanych do 

wanny. Reakcja przebiega według równania 2. 

Na2CO3 + n SiO2 = Na2O . nSiO2 + 2CO2 ↑        (2) 

Jako źródło alkaliów stosowano w Europie siarczan sodu. Reakcja pomiędzy 

piaskiem, siarczanem sodu i węglem w wannie szklarskiej jest następująca : 

2Na2SO4 + 2C + nSiO2 = 2Na2O . nSiO2 + S↑ + SO2↑ + 2CO2↑      (3) 

Do procesu konieczne jest stosowanie wanien wykonanych ze specjalnych 

materiałów, ponieważ temperatura topienia jest wyższa, a uzyskany stop powoduje 

większą korozję niż w przypadku stopu uzyskanego przez stapianie piasku z 

węglanem sodu. Uzyskane szkliwo może być rozpuszczane po usunięciu z wanny 
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szklarskiej w obrotowych urządzeniach do rozpuszczania pod ciśnieniem 

atmosferycznym lub po ochłodzeniu i rozdrobnieniu, może być rozpuszczane w 

autoklawach za pomocą pary wodnej o podwyższonym ciśnieniu. Sprzedawany jest 

ciekły produkt o najwyższej koncentracji. Charakteryzuje się on zmętnieniem 

spowodowanym obecnością zawiesiny cząstek nierozpuszczonego szkliwa i 

niestopionego piasku oraz produktami reakcji zanieczyszczeń znajdujących się w 

piasku i wody. Większość tych zanieczyszczeń dość szybko osiada i produkt nadaje 

się do filtracji za pomocą filtrów odpornych na alkalia [2]. 

Z chemicznego punktu widzenia krzemian sodu (i/lub potasu) jest solą słabego 

kwasu krzemowego Si(OH)4 oraz wodorotlenku sodu (i/lub potasu). Rozróżnia się 

szkło wodne sodowe, potasowe lub mieszane (sodowo – potasowe). Ogólny wzór 

szkła wodnego ma postać przedstawioną we wzorze 4 [1]. 

mR2O ⋅ nSiO2 ⋅ xH2O         (4) 

gdzie: R2O – tlenek zasadowy (Na2O, K2O),  

m, n, x – współczynniki zależne od warunków reakcji. 

 Wodne roztwory rozpuszczalnych krzemianów są klarownymi lub 

opalizującymi koloidalnymi cieczami newtonowskimi, od niskich do średnich 

zakresów koncentracji. Dużą czystość roztworów można uzyskać stosując specjalne 

technologie, w których używana jest oczyszczona krzemionka i soda kaustyczna lub 

soda amoniakalna. Roztwory te posiadają charakterystyczne właściwości koloidów, 

nie spotykane w ściśle jonowych roztworach.  

Budowa strukturalna krzemianów alkalicznych nie jest dokładnie określona i 

umownie przedstawia się ją jako „krystaloidalną" lub „koloidalną". A. Baliński [3] 

sugeruje, że uwodniony krzemian sodu posiada: 

1. jony Na+, H+, OH- w intermicelarnym roztworze, 

2. jony krzemianowe, 

3. krzemianowe aniony o różnym stopniu polikondensacji (monomery kwasu 

krzemowego – aż do miceli). 
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Rys. 1. Model miceli [3]. 

Koloidalne jony o ładunku ujemnym nazywane są micelami (rys. 1). Micele te 

są stabilizowane przez jony alkaliów, z których część znajduje się wewnątrz miceli, 

część jest adsorbowana na jej powierzchni, a inne w postaci zjonizowanej znajdują 

się w roztworze. Zastąpienie tych jonów przez wodór lub inne jony substratów lub 

innych dodatków powoduje zwykle żelowanie lub utwardzenie roztworu. W cienkiej 

warstwie (filmie) rozpuszczalnego krzemianu pozostaje pewna ilość wody, aż do 

momentu, gdy zostanie on ogrzany do temperatury powyżej około 550°C. 

Właściwości ciekłych krzemianów zmieniają się łagodnie (opisują je gładkie krzywe), 

bez gwałtownych zmian. 

Według A. Balińskiego [3] powstanie struktury w uwodnionych krzemianach sodu 

zachodzi w trzech stadiach: 

1. Łączenie się monomerów z powstaniem sferycznych, koloidowych cząstek na 

osnowie jonu oktameru. 

2. Wzrost sferycznych cząstek koloidowych. 

3. Wiązanie tych cząstek początkowo w łańcuchy, a dalej w rozprzestrzeniające 

się siatki w całej objętości i zagęszczenie ich do postaci żelu (ma to miejsce w 

przypadku naruszenia stanu równowagi w uwodnionym krzemianie sodu). 

 Woda w warstwie hydratacyjnej cząsteczek uwodnionego krzemianu sodu 

występuje zarówno w części adsorpcyjnej, jak i dyfuzyjnej, tworząc podwójną 

warstwę elektryczną. Na warstwę tą składa się woda wewnętrznie związana i 

zewnętrznie związana. Woda wewnętrznie związana (w warstwie adsorpcyjnej) 

wykonuje ruchy Browna wraz z cząsteczką. Natomiast woda zewnętrznie związana 

występuje w warstwie dyfuzyjnej. Oprócz wymienionej wody w podwójnej warstwie 
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elektrycznej występuje również woda swobodna, niezwiązana w roztworze 

intermicelarnym. Koloidalna struktura szkła wodnego determinuje jego właściwości 

wiążące, które są wykorzystywane w odlewnictwie [3]. 

 Właściwości szkła wodnego zależą od wielu czynników, z których istotny jest 

skład chemiczny i moduł krzemionkowy. Modułem szkła wodnego określa się 

stosunek zawartości krzemionki do zawartości tlenku alkalicznego (Na2O lub K2O). 

Wartość modułu szkła wodnego ustala się na podstawie wyników chemicznej analizy 

ilościowej za pomocą wzoru 5 ( w przypadku Na2O) [1]. 

Ms=(SiO2 /Na2O) ⋅1,0323         (5) 

gdzie: 1,0323 – współczynnik wyrażający stosunek mas cząsteczkowych Na2O 

(62,00) : SiO2 (60,06). 

 W odlewnictwie mają zastosowanie gatunki szkła wodnego o różnym module. 

Najczęściej używane jest szkło wodne o module 2 – 2,9 [1]. Poza modułem 

znaczenie ma również gęstość spoiwa, która w przypadku szkła wodnego sodowego 

mieści się zwykle w granicach 1330 – 1550 kg/m3. 

Duże znaczenie dla praktyki ma tzw. próg koagulacji (KP, % Na2O [4]), będący 

wskaźnikiem technologicznym. W chemii ogólnej za próg koagulacji przyjmuje się 

minimalną ilość elektrolitu, która powoduje wyraźną koagulację roztworu 

koloidalnego [1]. 

W kraju stosuje się dwie odmiany krajowego szkła wodnego sodowego: R-145 

(gęstość 1450 kg/m3, moduł 2,5) i R-150 (gęstość 1510 kg/m3, moduł 2,9). Na rynku 

krajowym dostępne są również szkła wodne innych firm. Na szczególne podkreślenie 

zasługują szkła wodne i utwardzacze produkowane w Czeskiej Wytwórni Skrobarny – 

Brno. 

1.2.3. Utwardzacze 

W procesie estrowym utwardzacze oparte są głównie na glicerynie OHCH2—

CHOH—CH2OH i glikolu etylenowym CH2OH⋅CH2OH. Używane są estry tych 

związków, a przede wszystkim octany: mono-, di- i trioctan gliceryny oraz dioctan 

glikolu etylenowego. 
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Utwardzacza dodaje się zwykle około 10% w stosunku do ilości spoiwa. W 

kraju stosuje się utwardzacz flodur (dioctan glikolu etylenowego) produkowany w 

pięciu odmianach, dających różną szybkość utwardzania, czyli różną żywotność 

masy. Czas żelowania poszczególnych odmian utwardzacza flodur zamieszczono w 

tabeli 1 [1]. 

Tabela 1. Czas żelowania rodzajów utwardzacza flodur [1]. 

rodzaj 
utwardzacza flodur 5 flodur 4 flodur 3 flodur 2 flodur 1 

czas żelowania 
[min] 8 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 60 

 

1.2.4. Mechanizm utwardzania 

 Szkło wodne zawdzięcza swoją trwałość hydratacji, czyli adsorbcji na swojej 

powierzchni cząsteczek rozpuszczalnika. 

Koagulację szkła wodnego tzn. nieodwracalną zmianę hydrożelu → żel można 

przeprowadzić za pomocą różnych związków chemicznych takich jak np. alkohole, 

fenole, estry, aldehydy, kwasy. Związki te tworzą ze szkłem wodnym połączenia, 

które jednak nie nadają odpowiedniej jakości masom. W obecności 

jednowodorowych alkoholi powstaje alkoholan sodowy. Jednakże nie może on być 

decydującym połączeniem, ponieważ z punktu widzenia stechiometrii zawartość 

alkoholu nie jest wystarczająca [4]. 

Stwierdzono, że wzmocnieniu masy towarzyszy powstawanie 10% etylu sodu. Zatem 

proces utwardzania masy musi być rozpatrywany z punktu widzenia 

fizykochemicznego jako reakcja dehydratacji układu koloidalnego, decydująca o 

powstawaniu fazy podstawowej – żelu. Przyjmując ten pogląd utwardzanie będzie 

przebiegać tym szybciej, im większa będzie zdolność dehydratacyjna dodatków. 

Jako miara dehydratacji może służyć energia dehydratacji, stopień hydratacji lub 

ciepło entalpii mieszania z wodą. 

Otoczka hydratacyjna jest warstwą, która nie dopuszcza do zetknięcia się ze sobą 

cząstek fazy rozproszonej. Warstwa hydratacyjna jest utworzona zarówno przez jony, 

jak i cząsteczki rozpuszczalnika. O jej stabilności decyduje dyfuzyjny charakter 

podwójnej warstwy elektrycznej. Biorąc pod uwagę powyższe założenia można 

przedstawić uproszczony model szkła wodnego (rys. 2). Model ten zakłada, że: 
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1. SiO2 (łącznie z anionami krzemianowymi) jest tzw. jądrem miceli. 

2. Cząsteczki wody i jony Na+ znajdują się w warstwie hydratacyjnej miceli i w 

roztworze intermicelarnym. 

3. Jony Na+ ulegają hydratacji. 

 
Rys.  2. Uproszczony model uwodnionego krzemianu sodu [3]. 

Z rozważań P. Jelinka [6] wynika, że jony H+ są najaktywniejszym czynnikiem 

tworzącym strukturę, dlatego też wszystkie kwasy koagulują szkło wodne 

natychmiast. 

Po wprowadzeniu jonu H+ do intermicelarnego roztworu spada wartość 

elektrokinetycznego potencjału, co powoduje osłabienie siły elektrostatycznej 

pomiędzy cząsteczkami. Po osiągnięciu krytycznego potencjału (osiągnięcie progu 

koagulacji), ale przed osiągnięciem punktu izoelektrycznego następuje koagulacja i 

przechodzenie zolu w żel. Stabilizację zolu określa także grubość sfery solwatacji 

pojedynczych cząstek koloidu. 

Intermicelarny roztwór zawiera również jony Na+ z elektrolitu (sól sodowa kwasu 

krzemowego), które występują w solwatacyjnej warstwie cząstek. Jon Na+ znacznie 

ogranicza ruchliwość molekuł wody związanej (wewnętrznej i zewnętrznej) i w ten 

sposób stabilizuje zol, uniemożliwiając mu koagulację. Wiadomo, że im bardziej 

alkaliczne jest szkło wodne (niższy moduł), tym bardziej jest ono odporne na 

koagulację. 

Żelowanie (koagulacja) szkła wodnego następuje wraz ze wzrostem koncentracji 

jonów H+ w intermicelarnym roztworze, które mają dehydratacyjny wpływ na 

osłabienie wiązania Na+ w sole nierozpuszczalne. Cząstki kwasu krzemowego nie 

tworzą agregatów poprzez siły Van der Waalsa, ale przez oddziaływanie walencyjne 

[6]. 
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OH 
-H2O              │ 

(OH)3—Si—OH+HO—Si—(OH)3→(HO)3—Si—OH+HO—Si—O—Si(OH)2—ONa    (6)
│ 
OH 

W wyniku kondensacji grupy OH- (ONa) usunięte są jedynie z końca łańcucha, 

natomiast pozostałe z nich tworzą wiązania poprzeczne (sieciujące). Ponieważ masa 

musi mieć określoną żywotność, konieczne jest aby jony H+ przechodziły do 

intermicelarnego roztworu z małą szybkością i w sposób ciągły, co zapewnia 

stosowanie estrów. 

Estry są związkami organicznymi powstającymi w wyniku reakcji kwasu z 

alkoholem (reakcja estryfikacji) (wzór 7). 

estryfikacja
R1—OH + R2COOH   R1—CO—R2 + H2O       (7) 

hydroliza 

Aby nastąpiła hydroliza niezbędny jest odczyn zasadowy (ph>7) i woda. W wyniku 

hydrolizy krzemianu disodowego, powstaje wodorotlenek sodu, który jest silnie 

zdysocjowany. Stąd alkaliczny charakter szkła wodnego. 

Na2O ⋅ nSiO2 ⋅ mH2O → 2NaOH + nSi(m-1)H2O       (8) 

gdzie: R1, R2 – odpowiednie rodniki. 

Z powyższego wynika alkaliczny charakter szkła wodnego. Zasadowy odczyn układu 

stale przesuwa stan równowagi w kierunku hydrolizy, ponieważ powstający kwas jest 

usuwany w wyniku tworzenia się soli [6]. 

W praktyce odlewniczej najbardziej rozpowszechnione są estry kwasu 

octowego od dwu do pięcioczłonowych wielowodorotlenowych alkoholi. Stopniowa 

hydroliza trioctanu gliceryny zaczyna się tworzeniem dioctanu gliceryny (I stopień) 

CH2 — COOCH3    CH2 — COOCH3
 │    +H2O  │ 
CH — COOCH3    CH — OH            +    CH3COOH     (9)
 │    -H2O  │ 
CH2 — COOCH3    CH2 — COOCH3
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i kończy (III stopień) tworzeniem kwasu octowego i gliceryny, co przedstawiono 

poniżej [6]. 

2CH3COOH + CH2OH 
│ 
CHOH           (10)
│ 
CH2OH 

Stopniowo wydzielający się kwas octowy reaguje z NaOH z wydzieleniem octanu 

sodu, który w późniejszych stadiach utwardzania krystalizuje, wzmacnia żel Si(OH)4 

powstającymi kryształami CH3COONa·3H2O, co przedstawiono na rysunku 3 [4]. 

 
Rys. 3. Struktura szkła wodnego utwardzonego flodurem z widocznymi kryształami CH3COONa·3H2O 

[4]. 

CH3COOCH + NaOH → CH3COONa + H2O     (11) 

Najszybciej hydrolizuje monooctan gliceryny, a najwolniej trioctan gliceryny. W 

przypadku estru na bazie glikolu etylenowego hydroliza przebiega według 

następującej reakcji: 

CH3COO — CH2   CH2OH 
│   + 2H2O    │       +    2CH3COOH      (12)
CH3COO — CH2   CH2OH 

Z dioctanu glikolu etylenowego otrzymujemy glikol etylenowy i kwas octowy; dalszy 

przebieg reakcji ze szkłem wodnym jest analogiczny do reakcji estrów na bazie 
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gliceryny. Przebieg reakcji należy regulować, przy kombinacji z dioctanem, zmianą 

koncentracji dioctanu glikolu etylenowego, który znacznie wolniej hydrolizuje. 

 Estryfikacja kwasów nie przebiega nigdy jakościowo, ponieważ prowadzi do 

ustalenia równowagi między wszystkimi czterema składnikami reakcji, gdy 

równowaga przesunie się w prawo, powstanie więcej estrów. Jednym z technicznych 

problemów jest uzyskanie czystych estrów. W praktyce nie są stosowane estry 

jednego typu, a mieszaniny trzech różnych (mono-, di-, trioctany) w takich 

proporcjach, aby utwardzacz zapewniał w masach ze szkłem wodnym wymaganą 

szybkość utwardzania. Każdy typ estru wykazuje inną szybkość hydrolizy. 

Monooctan hydrolizuje w środowisku szkła wodnego najszybciej, natomiast trioctan 

hydrolizuje trójstopniowo, czyli wolniej. Pozwala to na regulowanie czasu 

utwardzania i okresu inkubacji (żywotności) masy. 

 Model procesu hydratacji zachodzącej w szkle wodnym przedstawiony został 

na rysunku 4 [3]. 

 
Rys. 4. Model procesu hydratacji zachodzącej w uwodnionym krzemianie sodu [3]. 

Hydratacja cząstek koloidu krzemianu sodu znacząco wpływa na przebieg 

koagulacji i postać żelu.  

Polimeryzację pojedynczych cząstek kwasu krzemowego opisał po raz 

pierwszy P.C. Carmen w 1940 roku [3]. Tworzenie się żelu krzemionkowego może 

być rozpatrywane jako zjawisko zachodzące w dwóch stadiach [3]. W pierwszym, 

istniejący już Si(OH)4 kondensuje do postaci koloidalnych cząstek, które łączą się 

tworząc ciągłą strukturę, występującą w całym medium i nadającą mu pewną 

sztywność. W stadiach tych wystepuje mechanizm kondensacji, w wyniku którego 

powstają połączenia liniowe Si−O−Si, przy czym liczba połączeń między 

cząsteczkami jest mniejsza niż w cząsteczkach (w drugim stadium nie jest możliwe 
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dokładne połączenie dwóch cząstek). Proces ten prowadzi do powstania sztywnej, 

bardzo porowatej i złożonej sieci rozgałęzionych łańcuchów. 

Tworzenie się i wzrost cząstek sferycznych jest jednym z rodzajów 

polimeryzacji zachodzącej w określonych warunkach. Innym rodzajem polimeryzacji 

jest agregowanie cząstek do postaci lepkich zoli i żeli, która zachodzi w innych 

warunkach. Oba te rodzaje polimeryzacji mogą zachodzić równocześnie [3]. 

Autorem podstawowej teorii polimeryzacji zachodzącej w układach 

krzemianowych jest R.K. Iler [5]. Rysunek 5 przedstawia poszczególne etapy wzrostu 

elementów struktury żelu krzemionkowego w oparciu o teorię R.K. Ilera [5]. 

 

Rys. 5. Schemat wzrostu elementów struktury zolu krzemionkowego [3]. 

Postać tworzącego się żelu krzemionkowego, a także jego porowatość, 

stopień uporządkowania i charakter wiązań wpływają na właściwości utwardzonej 

masy formierskiej. 

Przebieg reakcji estru i szkła wodnego można podzielić na trzy etapy, co 

przedstawiono na rysunku 6 [4]. 
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Rys. 6. Przebieg reakcji estru i szkła wodnego [4]. 

 Etap I jest nazywany okresem inkubacji. W trakcie jego trwania dochodzi do 

rozkładu estru (w środowisku alkalicznym) na alkohol (gliceryna) i kwas (kwas 

octowy). Długość tego etapu zależy od zawartości wody niezwiązanej (w szkle 

wodnym) oraz od rodzaju estru. Zmiana wzajemnej korelacji monooctanu (wiążącego 

najszybciej) z trioctanem (wiążącym najwolniej) pozwala na sterowanie szybkością 

całego procesu [4]. 

Etap II charakteryzuje rozpoczęcie procesu żelowania i pojawienie się stanu 

plastycznego masy samoutwardzalnej. Ponieważ masa w tym okresie ma już pewną 

wytrzymałość, która umożliwia rozebranie rdzennicy lub wyjęcie modelu z formy, 

może istnieć zagrożenie deformacją rdzeni czy form. W przeciwieństwie do procesu 

CO2, gdzie żelowanie następuje bardzo szybko i w całym spoiwie, w czasie reakcji 

szkła wodnego z estrami znaczna część wody jest blokowana powstałym żelem i to 

właśnie ona jest odpowiedzialna za występowanie stanu plastycznego w masie. 

Należy jednak zauważyć, że z punktu widzenia rozbierania rdzennic i wyciągania 

modeli z form stan ten jest korzystny. W etapie II kończy się żywotność masy, czyli 

czas od jej sporządzenia do uzyskania maksymalnej wytrzymałości ostatecznej. 

W etapie III kończy się występowanie stanu plastycznego masy, a formy i rdzenie 

uzyskują pożądaną wytrzymałość [4]. 

 Ilość utwardzacza estrowego stosowana w stosunku do ilości szkła wodnego 

najczęściej mieści się w zakresie 8 – 12%. Ze wzrostem zawartości utwardzacza 

wzrasta reaktywność masy, skraca się czas występowania stanu plastycznego oraz 

żywotność masy. Masa szybciej wiąże, maleje jej ostateczna wytrzymałość i masa 

charakteryzuje się kruchością. Niedobór utwardzacza grozi z kolei 

nieprzereagowaniem całości spoiwa, wzrostem plastyczności masy oraz, po jego 

dehydratacji, pogorszeniem jej wybijalności. Dlatego optymalne dawkowanie 
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utwardzacza ma nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim technologiczne 

znaczenie [4]. 

Według P. Jelinka [4] różny dodatek utwardzacza wywołuje efekty przedstawione w 

tabeli 2. 

Tabela 2. Wpływ ilości utwardzacza estrowego na stan i wytrzymałość masy ze szkłem wodnym 
(wartości uzyskane przy dodatku 3,0 cz.wag. szkła wodnego) [4]. 

Zawartość 
utwardzacza w 

stosunku do spoiwa 
[%] 

Stan masy 
Wytrzymałość na 

rozciąganie po 10 h 
utwardzania 

8 Wys. plastyczność 2,3 

10 Plastyczność 2,9 

12 Min plastyczność 4,1 

14 Min plastyczność 3,0 (duża ścieralność) 

Przedstawiony powyżej bardzo złożony proces wiązania mas ze szkłem 

wodnym może stanowić podstawę do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie 

produkcji tych mas. Te bardzo przyjazne dla środowiska masy mogłyby mieć 

znacznie większe praktyczne zastosowanie, gdyby udało się w znaczący 

sposób ograniczyć ich podstawowe wady czyli niską wybijalność oraz małą 

zdolność do regeneracji. Dlatego w kolejnym rozdziale zostaną zaprezentowane 

różne działania mające na celu poprawienie jakości tych mas. 
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2. 

2.1. 

Wybijalność mas ze szkłem wodnym 

Dla oceny skuteczności podejmowanych działań mających na celu poprawę 

jakości mas ze szkłem wodnym w pierwszej kolejności zostaną omówione metody 

oceny wybijalności mas. 

Technologiczne metody oceny wybijalności 

2.1.1. Metoda zalecana przez polską normę PN-85/H-11005 

Metoda jest próbą technologiczną, w której stosuje się standardowe kształtki 

walcowe (ø50×50 mm) wykonane z badanej masy [1]. 

Sporządzone kształtki poddaje się takim samym zabiegom jak produkowane z danej 

masy rdzenie lub formy (suszenie, utwardzanie, przetrzymywanie w odpowiedniej 

atmosferze itp.). Kształtek nie powleka się powłoką ochronną.  

Sporządzone kształtki (rdzenie) umieszcza się we wnęce formy wykonanej (w 

skrzynce formierskiej) z tej samej masy, z jakiej sporządza się kształtki walcowe 

(rdzenie), przy użyciu określonego modelu. Do sporządzonej formy wlewa się ciekły 

stop odlewniczy, z którego wykonuje się odlewy w badanej masie. Temperatura 

ciekłego stopu odlewniczego powinna być taka sama jak podczas produkowania 

odlewów w badanej masie [1]. 

Po ostudzeniu wykonanego odlewu do temperatury otoczenia, umieszcza się go 

wraz z kształtkami (rdzeniami) w urządzeniu do oznaczania wybijalności LUW-C lub 

LUW-CA (automatyczne). Odlew próby technologicznej umieszcza się w tym 

urządzeniu wraz z układem wlewowym, gdyż wcześniejsze usuwanie układu 

wlewowego mogłoby spowodować zmianę stanu rdzeni istniejącego po ostygnięciu 

odlewu. Także wyjmowanie odlewu z formy (wraz z rdzeniami) należy wykonywać 

tak, aby nie naruszyć rdzeni. W przypadku uzyskania odlewu z zalewkami nad 

rdzeniami należy go odrzucić i wykonać nowy odlew [1]. 

Zasadniczą wadą mas zawierających szkło wodne jest znaczny wzrost 

wytrzymałości masy w procesie odlewania powodujący złą wybijalność odlewu z 

formy. Ponadto masy te silnie przywierają do powierzchni odlewu oraz wykazują brak 

podatności. Urządzenie do oznaczania wybijalności (LUW-C, LUW-CA) ma trzpień 

(rys. 7c), który w wyniku uderzenia ciężarka o masie 3,3 kg, opadającego z 
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wysokości 50 mm, powoduje wybijanie kształtek (rdzeni) z odlewu. Praca jednego 

uderzenia trzpienia wynosi 1,63 J. 

 c) 
Rys. 7. Model (a) do sporządzania formy (b) stosowanej w technologicznej próbie wybijalności (PN-

85/11005); (c) trzpień do wybijania masy [1]. 

Miarą wybijalności jest praca potrzebna do usunięcia kształtki (rdzenia) z odlewu, 

którą oblicza się za pomocą wzoru 13 [1]. 

Lw = 1,63·n; J       (13) 

gdzie: 1,63 - wartość pracy jednego uderzenia ciężarka, J, 

n - liczba uderzeń ciężarka do chwili wypadnięcia rdzenia z odlewu.  

Oznaczenie należy wykonać przy równoczesnym użyciu dwóch form, czyli czterech 

kształtek (rdzeni). W badaniach porównawczych (np. dwóch mas) najlepiej spo-

rządzić równocześnie po dwie formy dla każdej masy i zalewać formy w tych samych 

warunkach.  

W przypadku stosowania rdzeni z mas wrażliwych na wilgoć można wykonać 

badanie dodatkowe z zastosowaniem formy z klasycznej masy wilgotnej. Badanie to 

polega na przetrzymywaniu formy, po włożeniu do niej kształtek (rdzeni), tak długo i 

w takich warunkach, jak podczas wykonywania odlewów produkcyjnych. 

2.1.2. Metoda rosyjska (próba 1) 

Metoda opiera się również na pomiarze pracy niezbędnej do wybicia masy 

(rdzeni) z odlewu. Jako rdzenie wykorzystuje się standardowe kształtki walcowe 

wykonane z badanej masy. Kształtki (rdzenie) są wstawiane do wnęki formy, 
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zaprojektowanej tak, aby kolejne, umieszczone w niej kształtki (rdzenie) były otoczone 

metalem o stopniowo wzrastającej grubości warstwy (grubości ścianki odlewu). 

Stwarza to różne warunki oddziaływania cieplnego stopu odlewniczego na badaną 

masę, czyli umożliwia również określenie wpływu różnej grubości ścianki odlewu na 

wybijalność masy. Jako miarę wybijalności przyjmuje się pracę niezbędną do wybicia 

kształtek (rdzeni) [1]. 

2.1.3. Metoda rosyjska (próba 2) 

Próba przeznaczona jest przede wszystkim do badania wybijalności mas ze 

szkłem wodnym, stosuje się kształtki walcowe o wysokości 50±0,8 mm, mające 

górną średnicę 51±0,5 mm, a dolną 49±0,5 mm, wykonywane w odpowiedniej 

tulejce. Różnica wymiarów średnicy umożliwia dokładne i centryczne umieszczenie 

próbek w gnieździe stożkowej tulejki przy oznaczaniu wybijalności. Na ustawioną w 

stożkowej tulejce próbkę opuszcza się trzpień aparatu zakończony bolcem. 

Wybijalność masy określa się ilością pracy niezbędną do zagłębienia się bolca w 

próbkę na głębokość 35 mm. Masa ciężarka wbijającego bolec wynosi 1,02 kg, 

wysokość spadania ciężarka 0,1 m, zatem praca (w J) niezbędna do wbicia bolca na 

głębokość 35 mm wyliczana jest zgodnie z równaniem 14 [1]. 

L = 9,81·1,02·0,1n; J    (14) 

gdzie: n - liczba uderzeń ciężarka.  

W skonstruowanym urządzeniu zastosowano automatyczne podnoszenie ciężarka 

oraz automatyczne przerwanie podnoszenia po wbiciu bolca na głębokość 35 mm. 

Można także regulować liczbę uderzeń ciężarka w jednostce czasu, co umożliwia 

skrócenie okresu oznaczania przy badaniu mas trudno wybijalnych [1]. 

2.1.4. Metoda francuska 

W metodzie tej stosuje się kształtki (rdzenie) o przekroju kwadratowym (o 

długości boku kwadratu wynoszącej 25,4 mm) (rys. 8). Wysokość rdzenia H wynosi D 

lub 2D, a wartość D, będącą wymiarem boku kwadratowego przekroju odlewu, 

dobiera się w zależności od warunków istniejących w rzeczywistej formie i może ona 

mieścić się w granicach 32 – 70 mm. Rdzeń wykonany z badanej masy wkłada się do 
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formy, mającej wnękę o wymiarach D×D×H i zalewa ciekłym stopem odlewniczym. Po 

ostygnięciu odlewu do temperatury otoczenia wywierca się rdzeń za pomocą wiertła o 

średnicy 20 mm, obracającego się z szybkością 35 obr/min, obciążonego u góry 

ciężarkiem o masie 10 kg. Jako miarę wybijalności przyjmuje się czas przewiercenia 

całego rdzenia wzdłuż jego wysokości H [1]. 

 

Rys. 8. Schemat francuskiej próby technologicznej do oznaczenia wybijalności [1]. 

2.1.5. Metoda oparta o badania ultradźwiękowe 

Opracowana przez J. Zycha [8] metoda ciągłego monitorowania kinetyki zmian 

dynamicznego modułu sprężystości masy w formie zalanej ciekłym metalem pozwala 

„śledzić” zmiany tego parametru w „dowolnych” warstwach formy po zalaniu 

metalem. 

J. Zych [8, 9, 10, 11] wykazał, że dla każdej masy formierskiej ze spoiwem 

można wyznaczyć stosunkowo dobrze skorelowaną zależność istniejącą pomiędzy 

wytrzymałością (Rm, Rc, Rg) a prędkością propagacji fali. Dla oceny wybijalności mas 

istotne znaczenie ma chwilowa wytrzymałość nagrzanej masy oraz wytrzymałość 

końcowa masy, wyznaczona po jej wystudzeniu. 

W przypadku mas formierskich utwardzanych chemicznie szybkość reakcji jest 

związana z tworzeniem się sprężystych mostków łączących ziarna osnowy. Mostki te 

są produktami reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy spoiwem a 

utwardzaczem. Przyrost tworzących się połączeń odniesiony do jednostki czasu, w 

którym one powstają, może być miarą szybkości reakcji utwardzania (SR), którą 

opisują zależności 15 – 17. 
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dt
reakcji)d(produktySR = ,       (15) 

/ogólnie/ 

[ ] [ ]Ad ,Ak
dt

SR ⋅=−=        (16) 

/w przypadku reakcji pierwszego rzędu/ 

[ ] [ ] [ ] [ ]BdAd
⋅⋅=−=−= ,BAk

dtdt
SR       (17) 

/w przypadku reakcji drugiego rzędu/ 

gdzie: k— stała szybkości reakcji 

TR
aE

eA'k ⋅⋅=         (18) 

gdzie: A’- stała charakterystyczna dla danej reakcji, 

Ea- energia aktywacji, 

R- stała gazowa, 

T- bezwzględna temperatura [9]. 

 Energia aktywacji jest wielkością charakterystyczną dla każdej reakcji 

chemicznej i może podlegać zmianie przez stosowanie katalizatorów. Zależność 

pomiędzy stężeniem substancji reagującej a czasem, w którym ta reakcja przebiega, 

przyjmuje (dla rekcji pierwszego rzędu) najczęściej postać: 

τke
AA
AA

0

0x ⋅−=
−
−

∞

       (19) 

gdzie: Ax - stężenie substratu po upływie czasu t,  

A0 - stężenie substratu w chwili początkowej (t = 0),  

A∞ - stężenie substratu w chwili końcowej reakcji, 

τ - czas trwania reakcji. 

 Po uwzględnieniu zależności stałej szybkości reakcji k od temperatury i energii 
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aktywacji, pełne równanie opisujące kinetykę reakcji przyjmie postać: 

T))/Rτ(Aexp(E

0

0x ae
AA

⋅−

∞

=
−

AA −        (20) 

 W przypadku tak skomplikowanych (i różnorodnych) heterogenicznych reakcji, 

które zachodzą przy wiązaniu mas spoiwami chemicznymi, bezpośrednie 

wyznaczanie zmieniających się stężeń substratów (czy reagentów) jest bardzo 

trudne, a niekiedy niemożliwe.  

 Do przybliżonej oceny kinetyki tych procesów w masach formierskich można 

wykorzystać metodę ultradźwiękową [9]. Wówczas powyższe równanie należy 

zmodyfikować i zamiast stężeń reagentów (lub substratów) wprowadzić wielkość 

charakteryzującą propagację fal - prędkość ich rozchodzenia się. Równanie przyjmie 

postać:  

T))/Rτ(Aexp(E

0

0x ae
VV
VV ⋅−

∞

=
−
−        (21) 

gdzie: Vx - prędkość fali w próbce w danej chwili procesu wiązania, 

V0 - prędkość fali w próbce w początkowej chwili procesu wiązania,  

V∞ - prędkość fali w próbce w końcowej chwili procesu wiązania (po 

utwardzeniu masy). 

 Miarą stopnia zaawansowania reakcji wiązania (stopnia utwardzenia) masy 

formierskiej byłby wtedy stosunek zmian szybkości fali ultradźwiękowej. Znajomość 

stałych A i E0/R dla danego typu procesu pozwalałaby na przewidywanie kinetyki 

wiązania masy w dowolnej temperaturze [9]. 

Metodę ultradźwiękową do „monitorowania” procesu utwardzania mas 

formierskich ze spoiwami chemicznymi wykorzystał J. Zych. 

Badania ultradźwiękowe wiązania mas prowadzi się następująco: ze 

sporządzonej masy formierskiej jest pobierana do próbnika pomiarowego jej 

określona porcja. Wstępnie zagęszczona masa pozostaje w próbniku przez cały 

okres badania (utwardzania). Na czas pomiarów próbka jest umieszczana pomiędzy 

głowicami ultradźwiękowymi. Schemat prototypowego stanowiska pomiarowego 

przedstawia rysunek 9 [10].  
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Rys. 9. Schemat stanowiska pomiarowego do ultradźwiękowych badań mas ze spoiwami 
chemicznymi; 1- statyw, 2- stały docisk głowic, 3- głowice ultradźwiękowe, 4- próbka badanej 
masy [10]. 

Po umieszczeniu próbki na stanowisku badawczym wprowadza się w 

odstępach czasowych podłużną falę ultradźwiękową o częstotliwości 0,1 – 1,0 MHz i 

mierzy się jej prędkość, aż do uzyskania jej maksymalnej wartości. Następnie 

wyznacza się charakterystyki prędkości fali i stopnia utwardzenia masy w funkcji 

czasu. 

Inny sposób badania procesu utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych 

ze spoiwem polega na tym, że w formę lub rdzeń albo ich element, prostopadle do 

pary równoległych powierzchni, wprowadza się w odstępach czasowych podłużną 

falę ultradźwiękową o częstotliwości 0,04 – 2,0 MHz i mierzy się czas jej przejścia 

przez ściankę. Następnie z ogólnie znanej zależności oblicza się prędkość fali, po 

czym wyznacza się charakterystyki prędkości fali i stopnia utwardzenia masy w 

funkcji czasu [12]. 

Wyniki są na bieżąco przekazywane do pamięci komputera współpracującego 

z ultradźwiękowym testerem. Pomiary ultradźwiękowe są wykonywane za pomocą 

głowic o częstotliwości 0,1 – 1,0 MHz [10]. 

 Proces utwardzania masy wywołuje duże zmiany prędkości fal. W chwili 

rozpoczęcia procesu prędkość fali ν  mieści się w przedziale 450 0 – 550 m/s, a po 

zakończeniu utwardzania ν  = 2000 k – 2500 m/s i więcej. Utwardzanie masy pociąga 

za sobą prawie pięciokrotny wzrost prędkości. Tak znaczne zmiany mierzonej 

wielkości sprawiają, że przedstawiona metoda badań jest wygodna w praktyce 

pomiarowej [12].
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 Przedstawiona metoda nie jest metodą zalecaną przez autora jako metoda 

bezpośredniego pomiaru wybijalności mas, ale okazała się ona bardzo przydatna do 

określania tego parametru jako metoda pośrednia.  

2.2. Ocena wybijalności masy w oparciu o pomiar wytrzymałości 
końcowej na ściskanie Rc

tk 

 W tej metodzie oznacza się równocześnie zmianę Rt i Rtk masy wraz ze 

wzrostem temperatury. Badanie rozpoczyna się od oznaczenia wytrzymałości danej 

masy w temperaturze otoczenia, a następnie poczynając od 100oC podnosi 

każdorazowo temperaturę o 100o. W przypadku występowania ostrego piku należy 

podwyższyć temperaturę o 50o. Najczęściej oznacza się wytrzymałość na ściskanie 

(Rc
t, Rc

tk). Uzyskane wyniki nanosi się na wykres ilustrujący zależność Rt i Rtk od 

temperatury. Na podstawie uzyskanego wykresu wnioskuje się o wybijalności masy, 

przy czym bardzo dobrą wybijalność będzie miała część masy przegrzana do takiej 

temperatury, w której Rt i Rtk będzie bliska lub równa zeru. Część masy nagrzana do 

temperatury, w której wartości Rt i Rtk są duże będzie miała złą wybijalność. 

Natomiast wybijalność masy nagrzanej do takiej temperatury, w której jest duża 

wartość Rt i mała wartość Rtk będzie zależała od tego, jak długo będzie stygł odlew, 

przy czym wydłużenie czasu stygnięcia odlewu w formie może powodować tak 

pogorszenie, jak i polepszenie wybijalności masy [1]. Na rysunku 10 przedstawiono 

charakterystykę tej zależności dla mas ze szkłem wodnym [7]. 
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Rys. 10. Klasyczny przebieg zmiany wytrzymałości końcowej Rc
tk masy ze szkłem wodnym 

utwardzonej CO2 (a) oraz masy w technologii floster (b) wraz ze wzrostem temperatury [7]. 
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Klasyczna krzywa Rc
tk (rys. 10) ma trzy charakterystyczne punkty ekstremalne: 

− I Maksimum w temperaturze około 200oC, 

− Minimum w temperaturze około 600oC, 

− II Maksimum w temperaturze około 800oC. 

Większość autorów [1, 4] przypisuje występowanie I maksimum procesowi 

dehydratacji spoiwa, przy czy największa rola przypisywana jest dehydratacji 

niezwiązanego szkła wodnego.  

P. Jelinek [4] tłumaczy występowanie I maksimum w oparciu o przebieg 

krzywej DTA szkła wodnego. Z krzywej wynika, że w zakresie temperatur 350 – 

400oC rozpoczyna się przebieg endotermiczny z zarejestrowanym w temperaturze 

600oC pikiem endotermicznym. P. Jelinek powołał się na analizę termiczną 

krzemianu sodu przeprowadzoną przez M. Matvejeva. Analiza wykazała obecność 

dwóch pików endotermicznych w temperaturach 130 i 640oC odpowiedzialnych 

prawdopodobnie za proces dehydratacji związku. Drugi pik endotermiczny w 

zakresie temperatur 640 – 650oC jest większy w porównaniu do piku w pierwszym 

zakresie temperatur. Dlatego krzywa wytrzymałości końcowej mas ze szkłem 

wodnym utwardzanych np. mikrofalami, mas sporządzonych w technologii Hot-Box 

czy też mas samoutwardzalnych nie ma według P. Jelinka [4] charakterystycznego  

I maksimum. Według autora w przypadku optymalnego utwardzenia mas 

samoutwardzalnych w technologii estrowej następuje ciągły spadek wytrzymałości od 

wysokich wartości w temperaturze otoczenia aż do minimum w temperaturze 600oC.  

Zawartość jonu Na+ w dyfuzyjnej warstwie miceli indukuje próg koagulacji (KP, 

% Na2O). P. Jelinek twierdzi, że aby doszło do całkowitego wykorzystania 

właściwości wiążących szkła wodnego w masach samoutwardzalnych konieczne jest 

dokładne określenie ilości estru przypadającego na ilość wolnej wody (powstałej w 

wyniku hydrolizy). Mała ilość estru w stosunku do dużej ilości niezwiązanego szkła 

wodnego, które ze wzrostem temperatury dehydratuje powoduje występowanie 

zwiększonej wytrzymałości w obszarze I maksimum. Z powyższego wynika, że 

wytrzymałość mas w obszarze I maksimum jest podyktowana ilością szkła wodnego i 

wartością jego progu koagulacji. Większa trwałość koloidalnych roztworów szkła 

wodnego o niższym module w procesie utwardzania CO2 jest przyczyną 
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występowania większej zawartości niezwiązanego szkła wodnego w masie i jej 

większej wytrzymałości końcowej w obszarze I maksimum [4]. 

L. Petržela [4] wpływ dehydratacji niezwiązanego szkła wodnego na 

występowanie I maksimum przypisuje dehydratacji węglanu sodu i uwodnionego 

tlenku krzemu (w odniesieniu do procesu CO2). 

Węglan sodu posiada zdolności hydratacyjne, w wyniku czego jego cząstka 

wiąże 10 cząstek H2O. Dalszym produktem reakcji jest wodorowęglan sodu (kwaśny 

węglan sodu), który powstaje z obojętnego węglanu sodu w obecności CO2. Związek 

ten nie posiada zdolności hydratacyjnych i nie ma właściwości wiążących. 

Wodorowęglan sodu rozkłada się w zakresie temperatur 100 – 110oC, w wyniku 

czego powstaje obojętny węglan sodu (Na2CO3) oraz cząsteczki CO2 i H2O. Węglan 

sodu dysocjuje w temperaturze 851oC. Jest to jednak temperatura, która bardzo 

rzadko występuje w formie odlewniczej. Z przedstawionego przez autora 

mechanizmu wynika, że jedynie obojętny węglan sodu (Na2CO3) poprzez 

dehydratację wpływa na wartość wytrzymałości w obszarze I maksimum. Z kolei 

jedną z przyczyn spadku wytrzymałości końcowej masy po przekroczeniu I 

maksimum jest dehydratacja żelu kwasu krzemowego [4]. 

 Uważana dotychczas za przyczynę występowania minimum (600oC) 

przemiana kwarcu β  α według P. Jelinka [4] nie może być jedyną przyczyną 

występowania tego ekstremum. Autor wykazał, że masy ze szkłem wodnym oparte o 

osnowę cyrkonową również posiadają minimum w tej temperaturze. Minimum to 

uzyskano także badając wytrzymałość utwardzonego szkła wodnego bez udziału 

osnowy. Autor sugeruje, że istnieją inne przyczyny wpływające na występowanie 

tego ekstremum i są to przede wszystkim, ze względu na ich wysokie wytrzymałości 

adhezyjne na powierzchni osnowy kwarcowej, procesy dehydratacji krzemianu 

disodowego (nieutwardzone szkło wodne) i żelu kwasu krzemowego. 

 Za minimum następuje szybki wzrost wytrzymałości końcowej z maksimum w 

temperaturze 800 – 900oC. W przypadku procesu CO2 II maksimum jest znacznie 

wyższe od pierwszego. Występowanie II maksimum w temperaturze jest 

spowodowane powstawaniem fazy ciekłej (topieniem się odwodnionego szkła 

wodnego), co w warunkach równowagi następuje w temperaturze 793oC, zaś w 

formie (warunki nieustabilizowane) już znacznie wcześniej, oraz reakcją, Na2CO3 z 

SiO2, w wyniku, której powstaje, zgodnie z reakcją 22 [4], Na2O·2SiO2. 
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Na2CO3 + 2SiO2 →Na2O · 2SiO2 + CO2      (22) 

 Już powyżej temperatury 300oC panują termodynamiczne warunki 

umożliwiające przebieg powyższej reakcji. Na występowanie II maksimum wpływa 

szybkość reakcji 22, która uzależniona jest od temperatury. Na szybkość reakcji 

wpływa również stosunek Na2CO3/ SiO2, im jest on mniejszy tym szybciej przebiega 

reakcja. Wielkość tego stosunku uzależniona jest od zawartości szkła wodnego. 

 Po przekroczeniu II maksimum następuje szybki spadek Rc
tk, który 

J.L. Lewandowski [1] tłumaczy naruszeniem struktury otoczki spoiwa na ziarnach 

osnowy kwarcowej, spowodowanym dużą zmianą objętości kwarcu. W obecności 

Na2O przemiana w krystobalit może rozpocząć się już powyżej 800oC.  

 P. Jelinek [4] występowanie spadku wytrzymałości końcowej za II maksimum 

również przypisuje zachodzącej ekspansji masy. Przyczyną tego procesu jest 

przechodzenie fazy α-SiO2 w krystobalit, który jest katalizowany przez jon Na+; 

gęstość kwarcu spada z 2650 do 2330 kg/m3 przy zwiększeniu objętości masy o 

około 40%. Wytrzymałość końcowa masy w temperaturach powyżej 1000oC jest 

niska. Z badań P. Jelinka [4] wynika, że wytrzymałość końcowa masy ze szkłem 

wodnym i utwardzaczem estrowym ma w temperaturze 800oC typowe II maksimum, 

natomiast energia konieczna do wybicia kształtki przy wykorzystaniu metody 

technologicznej wzrasta aż do temperatury 1000oC. Jest to spowodowane tym, że 

krystobalityczna ekspansja piasku kwarcowego, która jest główną przyczyną spadku 

wytrzymałości końcowej masy za II maksimum, zwiększa końcowe zagęszczenie 

masy, powodując tym samym pogorszenie jej wybijalności. W obliczu powyższego 

P. Jelinek twierdzi, że w obszarze temperatur za II maksimum niska wytrzymałość 

końcowa masy nie może być miarą wybijalności. 

2.3. Metody poprawy wybijalności 

Badanie zjawisk poprawiających wybijalność mas ze szkłem wodnym nie 

jest zagadnieniem nowym. Istnieje bogata literatura na ten temat. Zajmuje się nim 

wiele ośrodków tak krajowych, jak i zagranicznych [13 – 16]. Istnieją różne kierunki 

poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym. Stosowane są dodatki do mas, 

dodatki do szkła wodnego, próby zmiany struktury szkła wodnego czy modyfikacja 

utwardzaczy stosowanych do mas ze szkłem wodnym. 
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2.3.1. Modyfikacja struktury szkła wodnego 

 Modyfikacja struktury szkła wodnego to kierunek badań mający na celu 

poprawę wybijalności mas ze szkłem wodnym. B. Isendorf i B. Wilkosz [17] 

prowadzili badania struktury szkła wodnego 145 i 150. Podano wyniki oznaczeń 

wybranych właściwości fizykochemicznych takich, jak skład chemiczny, gęstość, 

lepkość pozorna, wielkość cząstek. Podano również wartości oznaczeń czasu 

żelowania i wielkości synerezy mieszanin badanych rodzajów szkła wodnego z 

utwardzaczem estrowym oraz sił kohezji określanych pomiarem wytrzymałości na 

rozciąganie mas. Określono kierunek modyfikacji struktury szkła wodnego. 

A. Baliński, B. Wilkosz, M. Dębski [18] opisali podstawy teoretyczne budowy 

uwodnionych krzemianów sodu, tworzących roztwory koloidalne oraz przedstawili 

zasadę pomiaru wielkości cząstek koloidalnych za pomocą fotonowej korelacji 

spektroskopowej PCS. Autorzy zamieścili wyniki pomiarów współczynników refrakcji 

krzemianu sodu oraz lepkości badanych roztworów. Opisano różnice w wielkościach 

cząstek i wielkościach ich rozkładu w zależności od modułu badanych roztworów 

szkła wodnego. Przeprowadzono wstępną analizę wpływu wielkości cząstek i ich 

rozkładu na właściwości wytrzymałościowe mas ze szkłem wodnym utwardzanych 

ciekłymi estrami. L. Marakhovec, V. Gudakov i T. Il’inskaja [19] podają przykład 

zastosowania szkła utwardzanego na ciepło. W skład masy wchodzi obok szkła 

wodnego modyfikator i proszek z krzemianem glinu. Autorzy twierdzą, że 

modyfikowanie szkła wodnego zmienia jego własności fizykochemiczne, przez co 

masa uzyskuje wysokie własności wytrzymałościowe. A. Baliński, J. Lewandowski i 

B. Wilkosz [20] badali wpływ wymiarów cząstek dwóch szkieł sodowych oraz trzech 

modyfikowanych szkieł wodnych. Badania wykazały, że najkorzystniejsze pod 

względem zdolności wiązania są szkła wodne charakteryzujące się nie tylko 

odpowiednimi wymiarami cząstek, ale także właściwym stopniem niejednorodności 

wielkości cząstek. A. Zadov [21] prześledził kształtowanie się struktury spoiwa przy 

jego spiekaniu. Stwierdzono, że wytrzymałość spieku ognioodpornego wypełniacza 

ze spoiwem na szkle wodnym jest ściśle związana z charakterem struktury i 

naprężeniami istniejącymi w materiale ognioodpornym. W charakterze środka 

odprężającego zastosowano fosforan sodu rozpuszczalny w szkle wodnym, który 

może być katalizatorem krystalizacji krzemianów. Autor stwierdził, że szybkość 

wzrostu kryształów jest odwrotnie proporcjonalna do grubości warstewek szkła 
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wodnego. I. Vaskova [22] modyfikowała szkło wodne przez filtrację. Uzyskała 

przyrosty wytrzymałości na ścinanie masy z modyfikowanym szkłem wodnym. 

Pozwoliło to zmniejszyć zawartość spoiwa w masie i zapewnić jej lepszą 

wybijalność. A. Wolf i T. Steinhaeuser [23] oraz R. Gosch [24] opisali ekologiczną 

metodę produkcji rdzeni – AWB. Technologia bazuje na zmodyfikowanym szkle 

wodnym. Modyfikacja polega na rozcieńczeniu szkła wodnego, dzięki czemu jego 

struktura jest łatwiejsza do ujednorodnienia. Utwardzanie następuje tu przez 

usunięcie wody. M. Korzeniowska i A. Baliński [25] badali wpływ gęstości szkła 

wodnego na rozkład cząsteczek koloidalnych frakcji głównej i rozproszonej. Autorzy 

badane szkło wodne poddawali filtracji przez filtry celulozowo – estrowe i wykazali, 

że gęstość szkła wodnego ma wpływ na jego strukturę koloidalną.  

2.3.2. Modyfikacja chemiczna szkła wodnego 

 Modyfikacja chemiczna szkła wodnego jest najbardziej popularną metodą jego 

uzdatniania. Czynniki modyfikacji chemicznej można podzielić na trzy grupy. 

Pierwsza to dodatki zmieniające kohezyjną wytrzymałość wiążącego żelu. Są to 

głównie nieorganiczne kwasy lub ich sole. Druga grupa to dodatki polepszające 

właściwości utwardzonego żelu. Są to dodatki organiczne, najczęściej akrylany. 

Trzecia grupa to czynniki, które zmniejszają wytrzymałość masy po jej podgrzaniu. A 

zatem jeden kierunek modyfikacji ma na celu zwiększenie wytrzymałości masy w 

temperaturze otoczenia, a przez to zmniejszanie zawartości szkła w masie, a drugi 

zmniejszanie wytrzymałości masy po zalaniu formy ciekłym metalem. 

 M. Maciukiewicz, B. Wilkosz i Z. Ulman [26] wykazali poprawę wybijalności 

mas ze szkłem wodnym modyfikowanym nowym modyfikatorem. Autorzy w ramach 

projektu naukowo – badawczego wykonali próbne partie modyfikatora i 

modyfikowanego spoiwa. A. Baliński, Z. Pączek i J. Kozień [27] prowadzili badania 

ze szkłem wodnym modyfikowanym dodatkami organicznymi z grupy 

poliakryloamidów. Autorzy przebadali 10 różnych spoiw. Określili właściwości 

technologiczne oraz wytrzymałościowe mas sporządzanych w procesie CO2 i z 

utwardzaczami estrowymi. E. Fleming, H. Polzin i T. Kooyers [28] opracowali nowe 

roztwory spoiw alkali - krzemianowych. Autorzy wykazali, że nowe spoiwa na bazie 

szkła wodnego posiadają dobrą zdolność do formowania, dobre własności 

mechaniczne w wysokich temperaturach oraz niską wytrzymałość końcową. 
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A. Nikiforov, A. Afonaskin i V. Begma [29] zastosowali na rdzenie do wykonania kół 

roboczych do pomp masę ze szkłem wodnym o wysokiej zawartości krzemionki. 

L. Marachovec i S. Roznov [30] jako modyfikator do szkła wodnego wytypowali sole 

kwasów trójpolifosforowych i połączenia krzemowo - organiczne. Autorzy stwierdzili, 

że modyfikatory trzeba wprowadzić bezpośrednio do szkła wodnego, dokładnie 

wymieszać i pozostawić na okres jednej doby, co zapewni powstanie struktury 

organiczno - krzemianowych fosforanów. P. Borsuk, A. Kaftannikov i V. Andrianov 

[31] prowadzili badania dotyczące toksyczności mas ze szkłem wodnym 

modyfikowanym acetyloglikolem. Badania wykazały, że współczynnik toksyczności 

tych mas wynosi 8 – 10, podczas gdy współczynnik toksyczności dla mas z żywicami 

syntetycznymi wynosi 60 – 300. W wyniku badań struktury krzemianu sodu P. Jelinek 

[32, 33, 34] opracował kontrolowany proces wprowadzania dodatków typu 

monosacharydów, uzyskując nowe spoiwa nieorganiczne Desil-J, Desil-JH. Spoiwa 

charakteryzują się wysoką wytrzymałością żelu krzemianowego oraz jego 

stabilnością. S. Goberis i V. Antonovich [35] omówili kompozycje ze szkła wodnego i 

żużla żelazochromowego z dodatkami ognioodpornymi (np. kaolinem). A. Baliński 

[36] przeprowadził badania fizykochemiczne, strukturalne i technologiczne 

modyfikowanego chemicznie szkła wodnego SW-P. Autor stwierdził, że spoiwo to 

pozwoli zmniejszyć wytrzymałość końcową mas ze szkłem wodnym o około 70%. 

A. Baliński, W. Leśniewski i M. Szolc [37] wprowadzili do szkła wodnego w procesie 

jego autoklawizacji morfoaktywne, organofunkcyjne dodatki. Autorzy wytypowali 

dodatek organofunkcyjny, który umożliwił zmniejszenie udziału układu wiążącego o 

30%, przy równoczesnej poprawie jego właściwości technologicznych. Szerokie 

badania nad modyfikacją szkła wodnego prowadziła I. Vaškova [22]. Autorka 

stosowała do modyfikacji fosforany o różnym stopniu uwodnienia, związki wapnia o 

różnym pochodzeniu geologicznym i ich hydraty. Autorka stosowała następujące 

modyfikatory: 

Na3PO4 ⋅ 12H2O (X3) – techniczny  fosforanu sodu, 

Na3HPO4 ⋅ 12H2O (X4) – techniczny wodorofosforan sodu, 

Na5P3O10  (X5) – techniczny trójfosforan sodu, 

(NaPO3)6  (X6) – techniczny polimer fosforanu sodu. 
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Z przeprowadzonych badań autorka wnioskuje, że najlepsze wyniki uzyskuje się dla 

technicznego fosforanu sodu (X5). Na rysunku 11 przedstawiono wpływ modyfikatora 

na wytrzymałość badanych mas. 
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Rys. 11. Wykres zależności: czas utwardzania – wytrzymałość w zależności od zawartości 

modyfikatora, oparty o badania I. Vaškovej [22]. 

K. Nefedov [38] proponuje wprowadzenie do szkła wodnego w stadium jego 

przygotowania cząstek węgla ultradyspersyjnego. A. Baliński i W. Leśniewski [39] 

oraz A. Baliński, M. Stechman i D. Różycka [40] modyfikację szkła wodnego 

przeprowadzili przy pomocy organofunkcyjnych, morfoaktywnych modyfikatorów typu 

polimerów i kopolimerów. Dalsze badania z tymi modyfikatorami prowadzili 

A. Baliński i I. Izdebska-Szanda [41]. Autorzy badali wpływ powyższych 

modyfikatorów na przemiany temperaturowe zachodzące w masach formierskich. 

2.3.3. Obróbka fizykochemiczna szkła wodnego 

 Aktywacja szkła wodnego metodami fizycznymi polega na obróbce spoiwa z 

wykorzystaniem pól siłowych, takich jak ultradźwięki, pole magnetyczne czy 

promieniowanie gamma. Największe znaczenie ma obróbka szkła wodnego w polu 

magnetycznym. Oddziaływanie tego pola jest wielokierunkowe. Twierdzi się, że pole 

magnetyczne oddziałuje na wielkość koloidalnych cząstek roztworu i na jony 

rozpuszczonych soli. Według Barabasina zmienia ono lepkość spoiwa i wielkość 

cząstek agregatów jonowego kompleksu szkła wodnego. 

 Inną metodą obróbki fizykochemicznej materiałów formierskich jest 

stosowanie nano - niesinusoidalnych elektromagnetycznych impulsów, wywołanych 
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generatorami stosowanymi w radiolokacji. Stosowanie tej metody wywołuje 

powstawanie lokalnych pól elektromagnetycznych o dużej mocy, co pozwala na 

sterowanie strukturą i własnościami roztworów. Metoda ta nadaje się do obróbki 

koloidów stosowanych przy odlewaniu metodą wytapianych modeli. B. Kulakov, 

V. Krymskij i I. Erdakov [42] omówili własności szkła wodnego poddanego omawianej 

obróbce elektroimpulsowej. 

 H. Polzin i E. Flemming [43] prowadzili badania nad zastosowaniem 

ultradźwiękowego utwardzania mas ze szkłem wodnym. Autorzy opisali własności 

wytrzymałościowe, zdolność do wybijania, gazoprzepuszczalność i porowatość 

masy. 

2.3.4. Modyfikacja utwardzaczy 

 P. Borsuk [44] opisuje dwie różne technologie syntezy utwardzaczy – octanów 

etyloglikolu. Procesy pozwalają otrzymać utwardzacze różnej aktywności i 

żywotności (8 – 120 min). F. Nuraliev i I. Valisovskij [45] badali wybijalność mas 

chromitowych na szkle wodnym utwardzanych krzemowymi organicznymi 

utwardzaczami oraz złożonymi organicznymi związkami i krzemowymi 

utwardzaczami na osnowie różnych ognioodpornych wypełniaczy (cyrkon, chromit). 

2.3.5. Dodatki do masy 

 A. Surguczev, I. Mikej i A. Svizenko [46] za najbardziej celowe uznali 

wprowadzenie do masy mączki drzewnej będącej odpadem produkcji. N. Szadrin, 

S. Żukovskij i S. Dementeva [47] badali działanie kaolinu, bentonitu, cyjanitu, 

sylimanitu, szamotu i innych glinokrzemowych dodatków na wytrzymałość mas ze 

szkłem wodnym. Skład fazowy powstających produktów badano metodami analizy 

rentgenowskiej, analizy termicznej różnicowej i krystalizacji optycznej. Wykazano, że 

najlepszą wybijalność masy zapewniają tylko te materiały, które wchodzą w reakcję 

chemiczną z krzemianem sodu i tworzą znaczne ilości nowego trudnotopliwego 

produktu – carnegieila. Najbardziej efektywnym dodatkiem okazał się kaolin. 

A. Klimkin [48] jako dodatek do mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym 

zastosował kompozycję chromowo – magnezową. Kompozycja ta to syntetyczny 

materiał, składający się z 34 – 35% MgO i 65 – 66% Cr2O3 o zmiennym składzie 

fazowym. M. Maciukiewicz, B. Wilkosz i Z. Ulman [49] przedstawili możliwość 
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poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym poprzez wprowadzenie do nich 

dodatku ftalanu dibutylowego, który zmniejsza reaktywność utwardzacza flodur. 

M. Gyorgy i S. Hudec [50] w celu poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym 

zastosowali kamień wapienny pochodzący z różnych źródeł. Autorzy twierdzą, że 

dodatek 0,05 – 0,5% kamienia wapiennego w stosunku do szkła wodnego poprawił 

jego wibijalność o 65 do 90%. J. Vasin [51] przedstawił możliwość otrzymania masy 

ze szkłem wodnym o zwiększonej wybijalności przez wprowadzenie do masy 

siarczynu sodu i siarczanu amonu. Autor podaje normogramy służące do określenia 

optymalnych składów mas. N. Szadrin [52] prowadził dalsze badania nad poprawą 

wybijalności mas ze szkłem wodnym wprowadzając do nich gliny kaolinowe i pył 

drzewny. N. Musztaj [53] dla poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym 

wprowadzał do nich dodatki hydro – albumino – krzemianu i materiału na osnowie 

łupka. Jako dodatek do mas mający na celu poprawę wybijalności S. Nagibin [54] 

zastosował glinopodobny szlam organo - mineralny, będący odpadem 

przemysłowym. I. Szergin [55] w tym celu wprowadzał do masy wodę. Metodę 

zalecał dla odlewów ze stopów nieżelaznych oraz cienkościennych odlewów z żeliwa 

i staliwa. A. Makarevich [56] i V. Gruzman [57] prowadzili badania nad wpływem 

dodatku glin do mas ze szkłem wodnym w celu poprawienia ich wytrzymałości. 

D. Aliev, N. Kidalov i N. Osipova [58] badali masy ze szkłem wodnym zawierajace w 

charakterze dodatków pulpę z sadzy i smoły oraz fosforan wapniowo - borowy. 

Wpływ tych dodatków badano poprzez określenie granicznych kątów zwilżania w 

metodzie leżącej kropli nanoszonej na podłoże kwarcu. Podstawę kwarcową 

pokrywano badanymi dodatkami w celu modelowania warunków ich oddziaływania 

na masę ze szkłem wodnym. Najmniejszy kąt zwilżania, czyli najlepszą poprawę 

wybijalności masy, dawały oba dodatki wprowadzane razem. Otrzymane wyniki 

badań pozwoliły określić, że optymalny dodatek pulpy z sadzy i smoły wynosi 0,1 – 

0,25%, a fosforanu wapniowo - borowego 0,5 – 0,75%. K. Nefedov [38] 

zaproponował metodę wprowadzenia do masy ultradyspersyjnego węgla, który 

wprowadzany w trakcie sporządzania masy tworzy na ziarnach piasku szczelinę 

niezwilżalną przez ciekły metal. Autor podkreśla, że węgiel ultradyspersyjny ma 

mniejszą zdolność gazotwórczą niż inne materiały zawierające węgiel. 

 Jak widać z powyżej przedstawionego przeglądu literatury stosowano bardzo 

szerokie i bardzo zróżnicowane metody poprawy wybijalności mas ze szkłem 
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wodnym. Obserwując jednak aktualny stan praktyki odlewniczej, można stwierdzić, 

że uzyskane efekty były nie wystarczające. W świetle powyższego wydaje się 

uzasadnione sięgnięcie do innej filozofii podejścia do zagadnienia poprawy 

wybijalności mas ze szkłem wodnym. Filozofia ta będzie polegać nie na prowadzeniu 

działań mających na celu obniżenie wartości charakterystycznych pików na krzywej 

wytrzymałości końcowej na ściskanie, ale na podjęciu działań, które zmienią 

charakter tej krzywej. Zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale 2.4. 

2.4. Metoda poprawy wybijalności na drodze zmiany charakteru 
krzywej Rc

tk = f(T) 

Zagadnieniami tymi zajmowali się między innymi I.S. Syčev [59], P. Jelinek 

[60]. Sugerują oni, że po wprowadzeniu dodatku Al2O3 pod wpływem temperatury 

ciekłego stopu odlewniczego, tworzy się aktywna faza γ-Al2O3, która powoduje 

przesunięcie II maksimum w stronę wyższych temperatur. 

Niektóre materiały zawierające Al2O3 jak ił i boksyt przesuwają II maksimum 

wytrzymałości końcowej w kierunku wyższych temperatur (pow. 1000oC). Ponieważ 

przyczyną występowania II maksimum jest tworzenie się masy szklanej, odsunięcie 

w kierunku wysokich temperatur powoduje przejście z układu podwójnego Na2O – 

SiO2 na potrójny Al2O3 – SiO2 – Na2O z wysokim punktem topienia, który 

przedstawiono na rysunku 12 [61]. 

Kraków 2006 37



Major-Gabryś K.: Masy ze szkłem wodnym o zwiększonej wybijalności 

 
Rys. 12. Układ potrójny Na2O – Al2O3 – SiO2 [61]. 

Autorzy ci zaproponowali różne materiały zawierające Al2O3 bez względu na 

krystaliczną modyfikację tlenu „obsadzonego” w materiale i uwalnianego pod 

wpływem wysokich temperatur w obszarze II maksimum. Najważniejszym warunkiem 

jest jego koncentracja dobrana tak, aby zawartość dodatku mogła być obniżona do 

minimum. Tak właśnie jest współcześnie projektowany wyżarzany boksyt i drobno 

mielona wysoko – gliniasta masa szamotowa. Skuteczność obu materiałów nie jest 

jednakowa, ponieważ Al2O3 w szamocie jest stale związany w mullicie, natomiast z 

boksytu powyżej temperatury II maksimum uwalniany jest silnie aktywny γ-Al2O3. 

Dalszym korzystnym efektem oddziaływania Al2O3, na wybijalność może być 

stabilizacja α–SiO2 w kierunku przejścia w krystobalit, co jest związane ze stałym 
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ekspansyjnym wzrostem objętości masy z osnową kwarcową [4]. Szczegółowo 

zagadnienie to będzie omówione w dalszej części pracy. 

2.4.1. Charakterystyka fazy γ-Al2O3 

Faza γ-Al2O3 jest bezpośrednim produktem kalcynacji bemitu, który powstaje 

w wyniku ostrożnego ogrzewania bajerytu i gibbsytu [Al(OH)3]. W temperaturze około 

693oC następuje odszczepienie wody i tworzy się bemit γ-AlO⋅OH, który w czasie 

dalszego ogrzewania traci stopniowo wodę i poprzez różnego rodzaju fazy pośrednie 

przemienia się w temperaturze około 1773oC w α-Al2O3, korund. Liczba i rodzaj faz 

pośrednich, określanych dawniej wspólną nazwą γ-Al2O3, zależy zarówno od fazy 

wyjściowej, sposobu i atmosfery, w jakiej prowadzona jest kalcynacja. Typowe 

szeregi przemian tego rodzaju towarzyszących ogrzewaniu w atmosferze powietrza 

można przedstawić za pomocą wzoru 23 [65]. 

993oC      1293oC 1573oC        1773oC 

bemit → γ-Al2O3 → δ-Al2O3 → (θ+α) - Al2O3 → α-Al2O3    (23)

Produkty otrzymane w temperaturze 993 – 1173oC wykazują bardzo dobrze 

rozwiniętą powierzchnię dochodzącą często do 200000 m2/kg [63], co spowodowane 

jest występowaniem w sieci Al2O3 licznych luk [64]. Dzięki temu stanowią one dobre 

adsorbenty. Szczególnie dobrze chłoną parę wodną, dzięki czemu znajdują 

zastosowanie do osuszania gazów. Takie aktywne tlenki glinu są ponadto używane 

jako katalizatory w reakcji dehydratacji alkoholi [63] oraz jako nośniki katalizatorów 

[64]. Badania wykazały, że fazę γ-Al2O3 zauważa się w temperaturach niskich jak 350 

– 400oC i w wysokich nawet 1000 – 1200oC [65]. 

Faza γ-Al2O3 znajduje obecnie szerokie zastosowanie przemysłowe (jako 

katalizator), jednak jej struktura ciągle jest kontrowersyjna. Początkowo strukturę tą 

określano jako strukturę typu trójwymiarowego spinelu (MgAl2O4). 

W spinelu atomy lub jony tlenu mają układ sześcienny wszechstronnie centrowany z 

atomami glinu zajmującymi luki oktaedryczne i atomami pierwiastków dwudodatnich 

w lukach tetraedrycznych. Skład tych związków wyraża ogólny wzór AB2O4 [A i B 

oznaczają atomy metali o wartościowości najczęściej A(II) i B(III)]. W spinelach jony 

tlenkowe tworzą sieć regularną płasko centrowaną. Pomiędzy anionami tlenkowymi, 

O2-, występują w takiej sieci luki tetraedryczne otoczone czterema jonami O2- oraz 
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luki oktaedryczne otoczone sześcioma jonami O2-. Komórka elementarna spinelu 

obejmuje 32 atomy tlenu. W normalnym spinelu spośród zawartych w niej 32 luk 

oktaedrycznych 16 jest zajętych przez jony metalu trójwartościowego, a spośród 

obecnych 64 luk tetraedrycznych 8 jest zajętych przez jony metalu 

dwuwartościowego. Położenie kationów w sieci spinelu przedstawiono na rysunku 13 

[63, 66]. 

 

Rys. 13. Położenie luk oktaedrycznych i tetraedrycznych pomiędzy jonami tlenkowymi w sieci  
spinelu [63]. 

Nasuwa się wiele pytań dotyczących tworzenia struktury, a nawet stechiometrii fazy 

γ-Al2O3. Główne niejasności dotyczą położenia jonów Al wewnątrz pojedynczej 

komórki. Analizy neutronowa, rentgenowska i w mikroskopii elektronowej 

doprowadziły do wniosku, że luki usytuowane są wyłącznie w położeniach 

oktaedrycznych (Sinha 1957, Jagodziński i Saalfield 1958, Li 1980, Wang 1998, 

Kryukova 2000) lub tetraedrycznych (Saalfeld 1958, Saalfeld i Mehrotra 1965, 

Jayaram i Levi 1989), albo rozłożone są po obu stronach spinelu (Wilson 1979, 

Wang 1999). 

 Struktura fazy γ-Al2O3 jest ogólnie uważana za trójwymiarowy spinel zgodnie z 

grupą przestrzenną m 3Fd . Pojedyncza komórka zawiera 32 jony tlenu w pozycji 

Wyckoff 32e. Stosunek kationów do anionów w γ-Al2O3 jest 2:3, więc żeby zachować 

zgodność stechiometryczną w pojedynczej komórce musi być 21 1/3 kationów Al. 

Tworzy to strukturę spinelu z defektem z powodu występujących w wyniku takiego 

rozmieszczenia „dziur”. 

Ze względu na strukturę spinelu kationy Al muszą zajmować w pozycji Wyckoff 8a  

(tetraedryczne) i 16d (oktaedryczne). Stąd stechiometria może być następująca 
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Al21⅓ 2⅔O32, gdzie  oznacza wakancje w strukturze spinelu. Wzór można uprościć 

do postaci Al8/3 1/3O4. Należy zauważyć, że grupa przestrzenna m 3Fd  posiada 

również inne położenia pozycji: tetraedryczne i oktaedryczne [65]. 

 W strukturze fazy γ-Al2O3 znajduje się woda, co jest rezultatem dehydratacji 

bemitu zgodnie z reakcją 24 [65]. 

2γAlOOH → γ-Al2O3 + H2O      (24) 

Model dehydratacji opisany przez Lippens i de Boer (1964) zakłada załamanie 

warstw w bemicie formowane przez grupy OH, podczas, gdy warstwy tlenu pozostają 

na miejscu w celu kształtowania szkieletu spinelu γ-Al2O3. Potwierdza to obecność 

wody lub grup hydroksylowych w strukturze γ-Al2O3 [65]. 

Istnieją następujące hipotezy dotyczące udziału wody w strukturze γ-Al2O3: 

− De Boer i Houben (1952) sugerują strukturę hydrospinelu (protospinelu) dla 

fazy γ-Al2O3, analogiczną do spinelu litu (LiAl5O8) [65] opisanego przez 

Kordes (1935). Teoria podtrzymywana jest przez kilku innych badaczy. 

− W wyniku rozważań zaproponowano stechiometryczny zapis dla fazy  

γ-Al2O3: γ-Al2O3 . nH2O (n: w granicach 0 – 0,63) [65]. 

− Model Soled’a (1983). Hipoteza ta mówi, że jony wodorotlenowe są 

niezbędnym elementem struktury γ-Al2O3 zgodnie z tą teorią jony O2- i OH- 

są zaangażowane na powierzchni, spinelu, ale nie w „dziurach”. Zapis 

stechiometryczny jest wówczas następujący: Al2½ ½O3½(OH)½ [65]. 

− Ushakov i Moroz (1984) podważyli poprzednią hipotezę stwierdzając, że 

wodór nie jest widoczny w badaniach rentgenowskich. Można go 

zlokalizować w „dziurach” poprzez analizę neutronową [65]. 

− Tsyganenko (1990) badał obecność wodoru w „dziurach” struktury γ-Al2O3; 

piki pochodzące od wodoru były widoczne w badaniach w podczerwieni IR 

w zakresie około 3500 i 3300 cm-1. 

Powyższe badania zostały potwierdzone przez Saniger’a (1995) i Wanga 

(1990) [65]. Rozważania dotyczące struktury protospinelu prowadzą do założenia 
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idealnej struktury spinelu dla fazy γ-Al2O3. Spinel ten ma zapis HAl5O8 lub 

Al2O3.0,2H2O. Sohlberg (1999) zaproponował zapis γ-Al2O3.nH2O, alternatywnie 

H3mAl2-mO3, gdzie m=2n/(n+3) [65]. 

 Fazę γ-Al2O3 można zidentyfikować wykonując badania dyfrakcji 

rentgenowskiej badanego materiału. Rysunek 14 przedstawia typową dyfrakcję 

rentgenowską dla fazy γ-Al2O3. 

 
Rys. 14. Typowa krzywa dyfrakcji rentgenowskiej fazy γ-Al2O3 [65]. 

Fazę γ-Al2O3 można również zidentyfikować poprzez dyfrakcję elektronową. Na 

rysunku 15 przedstawiono najbardziej powszechną dyfrakcję elektronową dla fazy  

γ-Al2O3. 

 
Rys. 15. Dyfrakcja elektronowa dla fazy γ-Al2O3 [65]. 
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2.4.2. Wpływ różnych modyfikacji krystalograficznych Al2O3 na 
wytrzymałość końcową. 

 W celu określenia wpływu różnych modyfikacji krystalograficznych Al2O3 na 

wytrzymałość końcową masy P. Jelinek [4] prowadził badania z zastosowaniem 

materiałów zawierających Al2O3 w różnych formach. Zastosowano mączkę 

szamotową, w której Al2O3 jest trwale związany (3·Al2O3·2SiO2). Zastosowano ił 

kaolinitowi, którego podstawą jest kaolinit (Al2O3·2SiO2·2H2O). Kaolinit w 

temperaturze około 600oC po dehydroksylacji przechodzi w metakaolinit i w 

temperaturze 950 – 1000oC Al2O3 występuje w bardzo reaktywnej formie γ. 

Zastosowano elektrokorund, który ma klasyczną formę α. 

Autor wykorzystał również do badań kalcynowany Al2O3, który jest mieszaniną dwóch 

modyfikacji α i γ-Al2O3. Występuje w nim niestabilna forma γ, która w temperaturze 

900 – 1200oC przechodzi w formę α, co przejawia się zmniejszeniem objętości. 

Badaniom poddano boksyt, w którym może występować hydrargilit, bemit i diaspor. 

Autor stwierdził, że przy nagrzaniu, w obszarze za I minimum uwalnia się silnie 

aktywny γ-Al2O3. Na rysunkach 16 i 17 przedstawiono wpływ powyżej opisanych 

materiałów zawierających Al2O3 na II maksimum wytrzymałości końcowej i ekspansję 

masy [4]. 

 
a)   b) 

Rys. 16. Wpływ materiałów zawierających Al2O3 na II maksimum wytrzymałości końcowej oraz 
ekspansji mas; a) wpływ temperatury na wytrzymałość końcową masy z różnymi 
materiałami, przy stałej zawartości Al2O3 – 1,5%; b) wpływ temperatury na zmiany wymiarów 
(∆φ) kształtek z masy z różnymi materiałami, przy stałej zawartości Al2O3 – 1,5%. 1) masa z 
szamotem, 2) masa z korundem, 3) masa z kalcynowanym Al2O3, 4) masa z iłem 
kaolinitowym Zll [4]. 
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Z wykresu można wywnioskować, że im wyższa jest zawartość α-Al2O3 w 

materiale tym mniejszy jest jego wpływ na II maksimum. W przypadku materiału 

zawierającego jednocześnie fazę γ-Al2O3 (jako kalcynowany Al2O3), II maksimum jest 

niższe i spadek za maksimum jest mniejszy, odpowiadający wyższej stabilizacji α-

SiO2 w kierunku ekspansyjnego stałego wzrostu [4]. 

Im wyższa jest zawartość γ-Al2O3 uwolnionego w obszarze temperatur II maksimum 

tym dalsze jest odsunięcie II maksimum do obszarów wysokich temperatur i tym 

wyższe jest hamowanie ekspansyjnego wzrostu osnowy. 

 
a)   b) 

Rys. 17. Wpływ zawartości iłu kaolinitowego i boksytu na wytrzymałość końcową w obszarze II 
maksimum oraz ekspansję mas; a) zależność wytrzymałości końcowej σPT od temperatury 
masy z różnymi dodatkami, przy stałej zawartości Al2O3 – 1,5%; b) zależność zmiany 
wymiarów (∆φ) od temperatury kształtek z masy z różnymi dodatkami, przy stałej zawartości 
Al2O3 – 1,5%. 1) masa z wyżarzanym iłem Zll (ił wyżarzany w temperaturze mullityzacji 
1300oC/1h); 2) masa z boksytem i iłem Zll (stosunek boksytu do iłu 3,5:1); 3) masa z 
boksytem [4]. 

Według P. Jelinka [4] trwałe wiązania aktywnego γ-Al2O3 w mullicie zachowują 

przebieg krzywej wytrzymałości z II maksimum w temperaturze 800oC (4MPa) 

(krzywa 1, rys. 17). Inaczej w przypadku boksytu, uwolniony γ-Al2O3 przesuwa II 

maksimum do obszaru wysokich temperatur (pow. 1000oC). 

Z rozważań P. Jelinka wynika, że wprowadzenie dodatków zmniejszających 

ekspansję masy, czyli wpływających na stabilizację α-SiO2, powoduje poprawę 

wybijalności masy. Zjawisko ekspansji ma zasadniczy wpływ na wybijalność masy, 

ponieważ silne zmiany objętości powodują znaczne naprężenia w masie, których 
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masa ze względu na małą plastyczność nie może zrelaksować. Naprężenia te są w 

konsekwencji przyczyną pogorszenia wybijalności masy.  

Analizując skuteczność bardzo zróżnicowanych działań podejmowanych dla 

poprawy wybijalności masy, wynikających po pierwsze ze sposobu wykonywania 

masy (mechanizm wiązania) oraz jej destrukcji cieplnej, wyrażonej różnymi metodami 

pomiaru wybijalności oraz obtując za nowoczesną filozofią podejścia do tych 

zagadnień, zdecydowano się na podjęcie prac mających na celu poprawę 

wybijalności mas ze szkłem wodnym poprzez zmianę charakteru krzywej 

wytrzymałości końcowej na ściskanie. 

3. 

3.1. 

Regenerowalność mas ze szkłem wodnym 

Mała zdolność do regeneracji mas ze szkłem wodnym to, obok słabej 

wybijalności, główny powód, dla którego masy te są rzadko poddawane tym 

procesom w praktyce przemysłowej. Podobnie jak nad poprawą wybijalności, wiele 

ośrodków krajowych i zagranicznych podejmuje prace nad poprawą zdolności do 

regeneracji mas ze szkłem wodnym. Przeważająca część prac poświęconych temu 

zagadnieniu odnosi się do udoskonalenia i wdrożenie nowych metod i urządzeń do 

regeneracji. Szczegółowa analiza procesów związanych z regeneracją przekonuje 

jednak do przyjęcia poglądu o większej przydatności prac mających na celu 

opracowanie nowych składów mas ze szkłem wodnym, niż prac nad urządzeniami do 

procesu regeneracji. 

 Dotychczas mówiąc o regeneracji mas ze szkłem wodnym posługiwano się 

najczęściej pojęciem zdolności do regeneracji. Ostatnio coraz częściej spotyka się 

pojęcie „regenerowalność” i dlatego w niniejszej pracy tego terminu używano do 

określenia zdolności masy do regeneracji [67]. 

Systemy regeneracji mas ze szkłem wodnym 

 W tym zakresie można wyliczyć bardzo wiele prac, które miały na celu 

opracowanie procesu regeneracji mas ze szkłem wodnym. D. Kuckui [68] w celu 

opracowania bezodpadowej metody wykorzystania zużytej masy ze szkłem wodnym 

zastosował ultradźwiękową i elektro-hydrauliczną metodę regeneracji. Autor twierdzi, 
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że opracowana technologia umożliwiła odzyskanie piasku kwarcowego o 

właściwościach fizycznych i chemicznych analogicznych do piasku świeżego. W 

Instytucie Odlewnictwa w Krakowie opracowano stanowisko do regeneracji 

mechanicznej mas ze szkłem wodnym [69]. Urządzenie zostało dostosowane do 

przemysłowej regeneracji mas samoutwardzalnych. F. Pezarski, I. Izdebska-Szanda i 

E. Smoluchowska [70] prowadzili prace przy rozruchu i wdrożeniu prototypowej linii 

do regeneracji mas ze szkłem wodnym według metody suchej, wibracyjno - 

mechanicznej. Autorzy prowadzili również badania regeneracji mas w prototypowym 

regeneratorze talerzowym [71]. R. Wheeler [72] sugeruje wprowadzenie regeneracji 

termicznej przy stosowaniu masy utwardzanej estrami. A. Spillner [73] typuje do 

regeneracji mas ze szkłem wodnym regenerację mechaniczną. Autor opracował 

urządzenie służące do regeneracji tych mas. Na Wydziale Odlewnictwa AGH w 

Krakowie opracowany został segment regenerujący odśrodkowego urządzenia do 

regeneracji osnowy. Segment ten pozwala na odzysk czystego piasku ze zużytej 

masy w bardzo dużym procencie [74]. M. Łucarz [75] szczegółowo przeanalizował 

wpływ konstrukcji regeneratora odśrodkowego na efekty jego pracy. Autor udowodnił, 

że kształtowanie pobocznicy obwodowej pozwala wpływać w danym regeneratorze 

odśrodkowym na wzajemny udział elementarnych operacji regeneracyjnych i 

dostosowywać ich natężenie do rodzaju regenerowanej osnowy. H. Polzin [76] 

regenerował zużytą masę formierską ze szkłem wodnym za pomocą mechanicznego 

urządzenia pilotażowego. Pięciokrotna regeneracja masy potwierdziła słuszność 

stosowania tej metody regeneracji mas ze szkłem wodnym. J. Dańko i 

J. Lewandowski [77] do regeneracji mas ze szkłem wodnym zastosowali regenerator 

odśrodkowy talerzowy o zmniejszonym oddziaływaniu udarowym oraz mieszarkę 

krążnikową laboratoryjną. Potwierdzono konieczność dużego nakładu pracy na 

starcie z powierzchni ziarn osnowy szkła wodnego w przypadku stosowania 

regeneracji mechanicznej. Według innych badaczy [78] w przypadku regeneracji mas 

ze szkłem wodnym słuszne byłoby stosowanie regeneracji wibracyjno – 

mechanicznej. F. Pezarski, I. Izdebska-Szanda i Z. Maniowski [79] opracowali 

doświadczalne stanowisko do regeneracji mas według metody wibracyjnej. Autorzy 

twierdzą, że metoda nadaje się do regeneracji mas ze szkłem wodnym w warunkach 

przemysłowych. Porusza się również temat regeneracji mokrej mas ze szkłem 

wodnym [80], która byłaby najwłaściwsza dla tych mas, jednak ze względu na 

wysokie koszty procesu oraz problem związany z utylizacją wody odpadowej nie jest 
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ona stosowana. R. Dańko [67] podjął próby zastosowania regeneracji kriogenicznej 

w przypadku mas ze szkłem wodnym. Autor porównując wyniki badań regeneratów 

uzyskanych różnymi metodami regeneracji stwierdził, że najkorzystniejszym 

sposobem regeneracji tych mas jest regeneracja mechaniczno – kriogeniczna. 

3.2. Nowe podejście do zagadnienia procesu regeneracji mas ze 
szkłem wodnym 

 W niniejszej pracy przedstawiono inne podejście do zagadnienia zdolności do 

regeneracji mas ze szkłem wodnym. Skupiono się na zmianie składu tych mas i 

poprzez to zwiększenie ich regenerowalności. 

Znanym jest fakt, że masa, która charakteryzuje się lepszą wybijalnością ma również 

lepszą regenerowalność. A zatem omówione w rozdziale 2.3 metody poprawy 

wybijalności mas ze szkłem wodnym będą również poprawiały ich regenerowalność. 

Jednak w celu zdecydowanej poprawy regenerowalności mas ze szkłem wodnym 

zdecydowano się na rozważenie możliwości zastosowania nowego utwardzacza. 
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4. Cel i tezy pracy 

Jak wynika z przedstawionych danych literaturowych skuteczność 

dotychczasowych metod poprawy wybijalności i regenerowalności mas ze szkłem 

wodnym jest bardzo ograniczona. Dodawane często dla poprawy wybijalności 

dodatki o charakterze organicznym mogą wprawdzie poprawić wybijalność tych mas, 

ale wpływając na obniżenie ogniotrwałości masy mogą stać się przyczyną 

występowania wielu wad odlewniczych. 

Przeprowadzona w pracy szczegółowa analiza procesu wiązania mas ze 

szkłem wodnym w technologii estrowej obejmująca zarówno mechanizm wiązania, 

jak i sposób destrukcji cieplnej tych mas, ukazuje realne możliwości znacznego 

ograniczenia tych negatywnych cech mas ze szkłem wodnym. 

W oparciu o powyższe sprecyzowano następujące tezy pracy. 

1. Istnieje możliwość poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym poprzez 

zastosowanie dodatku o charakterze nieorganicznym (ogniotrwałym), którego 

działanie będzie polegało na zmianie charakteru krzywej zależności 

wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk = f(T) oraz obniżeniu tej 

wytrzymałości. 

2. Istnieje możliwość poprawy regenerowalności mas ze szkłem wodnym 

poprzez opracowanie nowego utwardzacza estrowego, który nie będzie 

powodował kumulowania się w kolejnych cyklach regeneracji związków 

negatywnie wpływających na właściwości mas opartych o regeneraty. 

 Teoretyczne uzasadnienie tych możliwości zostanie przedstawione w części 

badawczej. A zatem celem pracy będzie wytypowanie materiałów poprawiających 

wybijalność i regenerowalność mas ze szkłem wodnym, określenie ich skuteczności 

oraz wyjaśnienie mechanizmu zachodzących zjawisk. 

 Dobór tych dodatków i jego podstawy będą przedstawione w dalszej części 

pracy. 
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5. Zakres pracy 

 W celu udowodnienia przedstawionych tez pracy (patrz rozdz. 4) zrealizowany 

został następujący zakres pracy: 

A. Badania nad poprawą wybijalności mas ze szkłem wodnym 

B. Badania nad poprawą regenerowalności mas ze szkłem wodnym 

A. 
 Dla realizacji postawionego celu pracy dotyczącego poprawy wybijalności mas 

ze szkłem wodnym przeprowadzono szerokie badania, które miały na celu nie tylko 

wytypowanie dodatku, ale także wyjaśnienie zachodzących zjawisk. W ogólnym 

zakresie obejmowały one: 

 Badania mające na celu określenie rodzaju, granulacji, ilości i sposobu 

dozowania dodatku. 

 Badania technologiczne obejmujące przede wszystkim określenie wpływu 

dodatku na wybijalność mierzoną metodami: zgodnie z PN, przez pomiar 

wytrzymałości końcowej na ściskanie i przy pomocy ultradźwięków. Badania te 

obejmowały również badanie wpływu dodatku na główne właściwości 

technologiczne masy, takie jak wytrzymałość na zginanie, przepuszczalność i 

ścieralność. 

 Badania podstawowe mające na celu wyjaśnienie mechanizmu zachodzących 

zjawisk. Do badań tych należały: 

- badania ekspansji mas; 

- badania spektroskopowe; 

- badania topografii powierzchni; 

- analiza składu chemicznego; 

- rentgenowska analiza fazowa; 

- badania deformacji cieplnej mas; 

- badania kinetyki utwardzania mas. 

 Wstępne próby przemysłowe mające na celu weryfikację otrzymanych 

wyników badań. 

B. 
 W celu realizacji postawionego celu pracy dotyczącego poprawy 

regenerowalności mas ze szkłem wodnym przeprowadzono szerokie badania, które 
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miały na celu nie tylko wytypowanie nowego materiału, ale także wyjaśnienie 

zachodzących zjawisk. Badania te obejmowały: 

 Ocenę skuteczności dotychczas stosowanych utwardzaczy. 

 Dobór nowego utwardzacza estrowego. 

 Badania technologiczne mas z nowym utwardzaczem i optymalizację składu 

masy. 

 Badania podstawowe mające na celu wyjaśnienie mechanizmu zachodzących 

zjawisk. Do badań tych należały: 

- badania topografii powierzchni; 

- badania deformacji cieplnej mas; 

- badania kinetyki utwardzania mas. 

 Wstępne próby przemysłowe. 

6. 

6.1. 

Materiały stosowane do badań 

 Podstawowy skład masy, w stosunku do którego odnoszono otrzymywane 

wyniki był następujący: 

 piasek kwarcowy  100 cz.wag. 

 szkło wodne 145      3 cz.wag. 

 flodur 3    0,3 cz.wag. 

Piasek kwarcowy 

 Wszystkie masy sporządzono w oparciu o piasek kwarcowy z Kopalni Piasku 

Szczakowa S.A. Wyniki analizy sitowej piasku przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Analiza sitowa piasku stosowanego do badań. 

odsiewy, g 
nr kolejny sita 

próbka I próbka II 
odsiewy 
suma, % 

odsiewy 
przeliczone, 

 % 

1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,800 0,01 0,01 0,02 0,02 

0,630 0,20 0,20 0,40 0,40 

0,400 5,21 5,28 10,49 10,54 

0,320 11,22 10,58 21,80 21,92 

0,200 23,48 23,00 46,48 46,71 

0,160 7,72 8,27 15,99 16,07 

0,100 2,05 2,26 4,31 4,33 

0,071 0,01 0,00 0,01 0,01 

0,056 0,00 0,00 0,00 0,00 

denko 0,00 0,00 0,00 0,00 

suma 49,90 49,60 99,50 100,00 

zaw. lep. 0,10 0,40 0,50 

razem 50,00 50,00 100,00 
 

 Analiza sitowa wykazała, że frakcja główna zebrała się na sitach o numerach 

0,32/0,20/0,16, co pozwoliło zgodnie z polską normą (PN-85/H-11001) sklasyfikować 

piasek jako drobny. Frakcja główna wynosiła 85%, średnia wielkość ziarna dL = 0,249 

mm, a wskaźnik kształtu Wk = 1,23. Wymienione parametry klasyfikują piasek jako 

jednorodny i owalny. 

6.2. Spoiwo 

 Jako spoiwo stosowano szkło wodne sodowe 145, produkowane w Zakładach 

Chemicznych „Rudniki” S.A. o następujących parametrach: 

 gęstość w temperaturze 20oC   1450 – 1480 kg/m3

 zawartość Na2O + SiO2    39% 

 stosunek SiO2/ Na2O    2,5 

 max zawartość Fe2O3    0,05% 

 max zawartość CaO    0,10% 
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6.3. 

6.4. 

Utwardzacz 

Jako podstawowy utwardzacz estrowy zastosowano flodur 3 (o średniej 

szybkości wiązania) produkcji Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. o 

następujących parametrach: 

 gęstość w temperaturze 20oC   1100 kg/m3

 temperatura zapłonu    103oC 

 czas żelowania w temperaturze 18 – 22oC 20 – 30 min 

 zawartość dioctanu glikolu etylenowego  0% 

Dodatek poprawiający wybijalność 

 W wyniku analizy danych literaturowych (patrz rozdział 2.3) zdecydowano się 

na poprawę wybijalności mas ze szkłem wodnym poprzez wprowadzenia nowego 

dodatku. Poszukiwano dodatków o charakterze nieorganicznym i o możliwie wysokiej 

temperaturze rozkładu po to, aby dodatek ten nie pogarszał ogniotrwałości masy, co 

może być przyczyną występowania wielu wad. Chodziło również o dobór takiego 

związku, który zgodnie z rozważaniami przedstawionymi w pierwszej części pracy, 

będzie powodował zmianę charakteru krzywej Rc
tk oraz obniżenie 

charakterystycznych maksimów na tej krzywej, co powinno spowodować poprawę 

wybijalności mas ze szkłem wodnym. W wyniku szerokich poszukiwań ze względu na 

skład chemiczny oraz strukturę wybrano perlit ekspandowany. 

 Perlit jest to mineralogicznie kwaśny materiał pochodzenia wulkanicznego. W 

dawnych epokach geologicznych szybko stygnąca w środowisku wodnym lawa 

wydobywająca się z podmorskich wulkanów zamykała w swoim wnętrzu krople wody. 

To właśnie te zamknięte w zastygłej i zwietrzałej lawie krople wody (2 – 5%) są 

odpowiedzialne za jego specyficzne właściwości. Pozostałe składniki to: SiO2 (65 – 

75%), Al2O3 (10 – 18%), K2O + Na2O (6 – 9%), MgO + CaO (2 – 6%) oraz Fe2O3 (1 – 

5%) [81]. 

 Skałę wyjściową poddano badaniom w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i 

Geochemii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Badania te 

wykazały, że skała wyjściowa to skała wulkaniczna o strukturze szklistej, miejscami 

szklisto – porfirowej z nielicznymi fenokryształami plagioklazów, co widoczne jest na 

rysunku 18. 
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Rys. 18. Fenokryształy plagioklazów w izotropowym szkliwie wulkanicznym. Polaryzatory 
skrzyżowane. 

Tekstura skały jest zbita i bezładna. W obrazie mikroskopowym widoczna jest 

początkowa denitryfikacja szkliwa. Submikroskopowej wielkości krystality tworzą 

charakterystyczne, owalne formy o średnicy 0,5 – 2·10-3 m (rys. 19). 

 

Rys. 19. Owalne formy denitryfikacyjne w szkliwie wulkanicznym. W dolnej części widoczna blaszka 
biotytu. Jeden polaryzator. 

 W izotropowym tle zbudowanym ze szkliwa wulkanicznego występują 

pojedyncze, hipautomorficzne i automorficzne fenokryształy kwaśnych plagioklazów 

o budowie tonalnej, posiadających często charakterystyczne, wielokrotne 

zbliźniaczenia typu ambitowego (rys. 18 i 19). 
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Rys. 20. Automorficzne kryształy plagioklazów o budowie tonalnej. Polaryzatory skrzyżowane. 

Wielkość tych fenokryształów waha się od 0,1 do 1,5·10-3 m. Znacznie rzadziej 

spotyka się niewielkie, hipautomorficzne blaszki biotytu o grubości nie 

przekraczającej 0,05·10-3 m i średnicy do 0,5·10-3 m (rys. 19 i 21). 

 

Rys. 21. Pojedyncza blaszka biotytu (strzałka) oraz hipautomorficzne kryształy plagioklazów w 
izotropowym szkliwie wulkanicznym. Polaryzatory skrzyżowane. 

Ponadto sporadycznie występują kseromorficzne kryształy kwarcu (z zatokami 

korozyjnymi) i amfibolu o wielkości do 0,5·10-3 m. 

 Wydobyty ze złoża perlit został zmielony do odpowiedniej granulacji a 

następnie wprowadzony na kilka sekund do pieca, w którym panowała temperatura 

900 – 1000ºC. Zamknięte w ziarenkach krople wody wytworzyły parę wodną o 

ciśnieniach wystarczających do rozkruszenia materiału do wielkości od 

kilkudziesięciu µm do kilku mm. Równolegle przebiegał proces spiekania szkliwa 
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wulkanicznego i tworzenia się szklistych banieczek, przeważnie pustych wewnątrz i 

nieregularnych,. Proces ten nosi nazwę ekspandacji (spęczniania), a otrzymany 

produkt o białawej barwie to perlitu ekspandowany. Objętość ziaren zwiększa się od 

5 do 20 razy. 

 Perlit charakteryzuje się drobnym ciosem kulistym (perły), powstającym 

wskutek naprężeń podczas szybkiego stygnięcia szkliwa. Poza czysto białą barwą 

pojawiają się również odcienie jasnoszare i szarawe. Charakteryzuje się połyskiem 

woskowym do perłowego. Jest przejrzysty do prześwitującego. Masa właściwa perlitu 

surowego wynosi od 2230 do 2400 kg/m3, masa objętościowa do 2000 kg/m3. 

Twardość 5,5 do 7,0 według skali Mohsa. Temperatura topnienia 950 – 1300ºC, 

wskaźnik refrakcji 1,48 – 1,50. Jest łamliwy i łatwo się kruszy. Perlit ekspandowany 

ma ciężar nasypowy luźny od 45 – 180 kg/m3 [81]. 

 ZGM „Zębiec” S.A. produkuje perlit ekspandowany w czterech klasach, 

których parametry ilustruje tabela 4 [81]. 

Tabela 4. Parametry poszczególnych klas perlitu ekspandowanego [81].  

Klasa I II III 0 

Ciężar nasypowy 
max. [kg/m3] 100 150 180 120 

Ciężar nasypowy 
występujący [kg/m3] 30–95 40–125 85–170 70–120 

Ciężar nasypowy 
występujący 

najczęściej [kg/m3] 
50–70 50–80 100–150 80–100 

Pozostałość  ziaren 
[%] na sicie: 

- powyżej 1,00·10-3 m 
- poniżej 1,00·10-3 m 
- poniżej 0,32·10-3 m 

Maks. 2 
98–100 

maks. 90 

Maks. 30 
70–100 

maks. 70 

20–70 
30–80 

maks 40 

na sicie o 
oczkach powyżej 

0,1·10-3m -max 10
o oczkach poniżej 

0,1·10-3 m -min 
90 
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6.5. 

7. 

7.1. 

Metody sporządzania masy formierskiej 

Do sporządzenia mas zastosowano laboratoryjną mieszarkę skrzydełkową 

typu D-5800 firmy Vogel & Schemmann o pojemności 6 kg. Po odważeniu piasek 

wprowadzano do mieszarki. Następnie do mieszarki wprowadzano odważoną ilość 

utwardzacza i załączano mieszarkę na 2 min. Po wymieszaniu wlewano odważoną 

ilość spoiwa, po czym następowało mieszanie masy przez kolejne 2 min. W 

przypadku sporządzania mas z dodatkiem, przed wprowadzeniem utwardzacza 

dozowano dodatek i mieszano piasek z dodatkiem przez 2 min. 

Ocena wybijalności mas z dodatkiem Glassex 

Dla oceny wybijalności mas z nowym dodatkiem zastosowano kilka metod 

określenia tego parametru. Wybijalność mas oceniano zgodnie z PN-85/H-11005, 

przez pomiar wytrzymałości końcowej na ściskanie oraz przy wykorzystaniu metody 

ultradźwiękowej. 

Ocena wybijalności mas zgodnie z PN-85/H-11005 

 Jako pierwszą metodę oceny wybijalności zastosowano ocenę wybijalności 

mas zgodnie z PN-85/H-11005 opisaną w rozdziale 2.1.1. Próby przeprowadzono w 

K.Z.O. „ZREMB” S.A. Polegały one na zmianie składu masy, czyli dodawaniu do 

składu wyjściowego masy (patrz rozdz. 6) perlitu ekspandowanego klasy I – III, w 

ilości 0,5 i 1,0 cz.wag. 

 Do badań wykorzystano kształtki standardowe wykonane zgodnie z metodyką 

omówiona w rozdziale 7.4. Kształtki z badanej masy oraz z masy bez dodatku 

zostały umieszczone jako rdzenie w doświadczalnym odlewie i zalane staliwem o 

temperaturze około 1450oC. Po ostudzeniu odlewy delikatnie wybito z formy i 

poddano próbie wybijalności. 

Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli I (załącznik) i na rysunkach 22 – 26. 
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Rys. 22. Porównanie wybijalności zgodnie z PN masy ze szkłem wodnym bez dodatku i masy ze 
szkłem wodnym i z 0,5 cz.wag.perlitu klasy I. 
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Rys. 23. Porównanie wybijalności zgodnie z PN masy ze szkłem wodnym bez dodatku i masy ze 
szkłem wodnym i z 0,5 cz.wag. perlitu klasy II. 
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Rys. 24. Porównanie wybijalności zgodnie z PN masy ze szkłem wodnym bez dodatku i masy ze 
szkłem wodnym i z 1,0 cz.wag. perlitu klasy II. 
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Rys. 25. Porównanie wybijalności zgodnie z PN masy ze szkłem wodnym bez dodatku i masy ze 
szkłem wodnym i z 0,5 cz.wag. perlitu klasy III. 
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Rys. 26. Porównanie wybijalności zgodnie z PN masy ze szkłem wodnym bez dodatku i masy ze 
szkłem wodnym i z 1,0 cz.wag. perlitu klasy III. 

 Jak widać na rysunkach 22 – 26 zastosowanie różnych granulacji (klas) oraz 

ilości perlitu ekspandowanego nie przynosi takich samych efektów. W kilku 

przypadkach, np. dla zawartości 0,5 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy II i 0,5 

cz.wag perlitu ekspandowanego klasy III nastąpiło pogorszenie wybijalności mas 

określonej zgodnie z polską normą. W innych przypadkach uzyskano poprawę 

wybijalności. Z przedstawionych badań wynika, że najkorzystniejsze wyniki 

otrzymano dla masy z dodatkiem 1,0 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy II. 

Zastosowanie tej ilości i granulacji perlitu ekspandowanego zaowocowało 

uzyskaniem poprawy wybijalności (zmniejszeniem pracy potrzebnej do wybicia 

doświadczalnego odlewu) o około 58%. 

Ponadto oprócz wartości pracy potrzebnej do wybicia kształtek z 

doświadczalnych odlewów w trakcie przeprowadzania prób zaobserwowano, że 

masa ta rzeczywiście najlepiej się wybijała (obserwacje wizualne). 

 W celu weryfikacji otrzymanych wyników przeprowadzono ocenę wybijalności 

masy w drodze badania wytrzymałości końcowej. 

7.2. Ocena wybijalności przez pomiar wytrzymałości końcowej na 
ściskanie Rc

tk 

 Jako drugą metodę określenia wybijalności masy przyjęto ocenę wybijalności 

przez pomiar wytrzymałości końcowej na ściskanie. 
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Do pomiaru używano po dwie standardowe kształtki walcowe. Utwardzone 

próbki (po 24 h utwardzania) poddano nagrzewaniu w laboratoryjnym piecu 

elektrycznym SNOL 8,2/1100 (P) w zakresie temperatur od 100 do 1100oC (co 100o) 

oraz w piecu muflowym FCF 7 SHM w przypadku temperatury 1200oC. Następnie 

kształtki były przetrzymywane w danej temperaturze przez 15 min i studzone z 

piecem do temperatury otoczenia. Po wyjęciu próbek z pieca poddano je badaniu 

wytrzymałości końcowej na ściskanie Rc
tk na maszynie wytrzymałościowej INSTRON 

sterowanej nowoczesnym systemem sterowania Test Star IIS.  

Na rysunku 27 przedstawiono przykładową krzywą zależności siły od 

przemieszczenia tłoka ściskającego. 
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Rys. 27. Przykładowa krzywa zależności siły od przemieszczenia sporządzona na maszynie 

wytrzymałościowej INSTRON.  

 Z wykresu odczytywano wartość maksymalnej siły, przy której następowało 

zniszczenie badanej kształtki. Przeliczenie siły na pole powierzchni próbki pozwalało 

obliczyć wytrzymałość na ściskanie badanej kształtki. Wyniki otrzymanych badań 

przedstawiono w tabelach II i III (załącznik) i na rysunkach 28 – 33. 
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Rys. 28. Wpływ 0,5 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy I na wytrzymałość na ściskanie masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 29. Wpływ 0,75 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy I na wytrzymałość na ściskanie masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 30. Wpływ 0,5 i 1,0 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy II na wytrzymałość na ściskanie masy 
ze szkłem wodnym. 
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Rys. 31. Wpływ 0,75 i 1,25 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy II na wytrzymałość na ściskanie 
masy ze szkłem wodnym. 
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Rys. 32. Wpływ 0,5 i 1,0 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy III na wytrzymałość na ściskanie masy 
ze szkłem wodnym. 
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Rys. 33. Wpływ 0,75 i 1,25 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy III na wytrzymałość na ściskanie 
masy ze szkłem wodnym. 

 Jak widać wprowadzenie perlitu ekspandowanego do masy ze szkłem 

wodnym spowodowało zmianę charakteru krzywej wytrzymałości końcowej na 

ściskanie w funkcji temperatury. Zmiana ta objawiła się brakiem I i II maksimum. 

Wszystkie przebadane masy z dodatkiem perlitu ekspandowanego wykazują wyższą 
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wytrzymałość końcową na ściskanie w temperaturze 100oC, ale po podgrzaniu do 

wyższych temperatur ich wytrzymałość spada i jest niższa od wytrzymałości masy 

bez dodatku. Nie występuje pierwsze charakterystyczne maksimum w temperaturze 

200oC. W temperaturze 600oC, przy której klasyczna masa ze szkłem wodnym ma 

minimum, wytrzymałość mas z perlitem ekspandowanym jest równie niska, jak 

wytrzymałość masy bez dodatku. W temperaturze 800oC, gdy masa bez dodatku ma 

charakterystyczne II maksimum, wytrzymałość mas z dodatkiem perlitu 

ekspandowanego jest niska. Wygrzewanie masy bez dodatku do temperatur 

wyższych niż 800oC powoduje spadek jej wytrzymałości, natomiast dalsze 

wygrzewanie mas z perlitem ekspandowanym powoduje stopniowy wzrost ich 

wytrzymałości. Dla większości przebadanych mas z perlitem ekspandowanym nie 

udało się określić maksimum wytrzymałości w wysokich temperaturach, ponieważ 

badania prowadzono do 1200oC, czyli II maksimum występuje w znacznie wyższych 

temperaturach, które w masie formierskiej występują bardzo rzadko.  

Jak widać najlepszą jakość masy, czyli największe obniżenie wytrzymałości 

końcowej na ściskanie uzyskano dla masy z 1,0 cz.wag. perlitu ekspandowanego 

klasy II. W celu bardziej przejrzystego zobrazowania wyników na rysunku 34 

przedstawiono krzywą wytrzymałości końcowej otrzymaną dla tej masy zestawioną z 

krzywą otrzymaną dla masy bez dodatku. 
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Rys. 34. Wpływ 1,0 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy II na wytrzymałość na ściskanie masy ze 
szkłem wodnym. 

 Dla dalszej weryfikacji otrzymanych wyników przeprowadzono dodatkowe 

badania polegające na ocenie wybijalności mas w oparciu o badania ultradźwiękowe. 
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7.3. Ocena wybijalności przy wykorzystaniu metody ultradźwiękowej 

 Badania ultradźwiękowe mas wygrzewanych prowadzono w celu weryfikacji 

badań wytrzymałości końcowej na ściskanie badanych mas, a zatem weryfikacji 

wybijalności tych mas. Badania przeprowadzono w Katedrze Technologii Form 

Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH.  

Badaniom poddano masę bez dodatku oraz masę z optymalną ilością i klasą 

perlitu ekspandowanego. Wyboru najodpowiedniejszej ilości i granulacji dokonano na 

podstawie badań wybijalności (patrz rozdziały 7.1 i 7.2). Wybraną granulację perlitu 

nazwano w dalszych badaniach dodatkiem Glassex. Nazwa jest skrótem określenia 

GLASS EXcellent, co w dokładnym tłumaczeniu oznacza „szkło doskonałe”, a w tym 

przypadku oznacza udoskonaloną masę ze szkłem wodnym [82 – 86]. 

W ramach pracy przeprowadzono badania, w których dla mas ze szkłem 

wodnym bez dodatku i z dodatkiem Glassex wyznaczono zależności pomiędzy 

wytrzymałością końcową na zginanie i modułem dynamicznym (Ed) określonym 

metodą ultradźwiękową. Próbki badanych mas nagrzewano do wybranych 

temperatur, studzono a następnie określano ich wytrzymałość na zginanie. Po próbie 

zginania określano prędkość podłużnej fali (VL), oraz gęstość pozorną masy w 

próbkach. Moduł dynamiczny określano z równania 25. 

Ed = ρo ⋅ VL
2       (25) 

Badania prowadzono zgodnie z metodyką omówioną w rozdziale 2.1.5. Wyniki 

badań opracowano graficznie i przedstawiono na rysunkach 35 – 38. Badaniami 

objęto masę ze szkłem wodnym bez dodatku i masę z nowym dodatkiem Glassex. 

Dla uzyskania bardziej uogólnionej postaci zależności Rg = f(T) i Ed = f(T) wyniki 

badań przedstawiono w postaci bezwymiarowej, odnosząc wyznaczone wartości do 

wartości określonych w temperaturze otoczenia. 
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Rys. 35. Porównanie wpływu temperatury wygrzania na względny moduł dynamiczny masy bez 

dodatku i masy z dodatkiem Glassex. 
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Rys. 36. Porównanie wpływu temperatury wygrzania na względną wytrzymałość masy bez dodatku i 
masy z dodatkiem Glassex. 

Rysunek 35 przedstawia porównanie wpływu temperatury wygrzewania na 

wartość modułów dynamicznych masy bez dodatku i z dodatkiem Glassex. Masa bez 

dodatku po nagrzaniu do temperatury 100oC traci swoje właściwości sprężyste (o 

około 50%), a po nagrzaniu do temperatury powyżej 600oC zwiększa je, osiągając 

maksimum w temperaturze 800oC. Masa z dodatkiem Glassex wolniej traci 

sprężystość w pierwszym okresie wygrzewania i zwiększa ją nieznacznie dopiero po 

nagrzaniu do temperatury 900oC. Rysunek 36 przedstawia porównanie 
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wytrzymałości względnych badanych mas w funkcji temperatury wygrzania. 

Charakter zmian wytrzymałości jest podobny do zmian modułu sprężystości. Dobra 

korelacja pomiędzy modułem dynamicznym i wytrzymałością jest widoczna na 

rysunkach 37 i 38, gdzie oddzielnie dla każdej masy zestawiono wyniki pomiarów Ed i 

Rg. Charakter zmian wytrzymałości jest podobny do zmian modułu sprężystości. 

Rysunek 37 odnosi się do masy bez dodatku, a rysunek 38 do masy z dodatkiem 

Glassex. W przypadku obu mas uwidacznia się dobra zgodność charakteru krzywych 

Ed (wzg) = f(T) i Rg (wzg) = f(T). 
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Rys. 37. Zestawienie względnych: wytrzymałości i modułu dynamicznego masy bez dodatku. 
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Rys. 38. Zestawienie względnych: wytrzymałości i modułu dynamicznego masy z dodatkiem Glassex. 

 Z powyższych badań można wywnioskować, że zmiany modułu 

dynamicznego wyznaczonego metodą ultradźwiękową „podążają” za zmianami 

wytrzymałości badanej masy poddanej wygrzewaniu do temperatury 900oC. Oznacza 

to, że w oparciu o pomiar ultradźwiękowy można prognozować zmiany struktury 

(efektów wiązania) masy poddanej wygrzewaniu w wysokich temperaturach, a zatem 

można prognozować zdolność masy do wybijania [87 i 88].  

 Metoda potwierdza zatem wcześniej wyciągnięte wnioski, że dodatek Glassex 

istotnie obniża wytrzymałość końcową masy ze szkłem wodnym w całym zakresie 

prowadzonych badań, a najbardziej intensywnie w obszarze II maksimum.  

7.4. Wpływ perlitu ekspandowanego na wybrane właściwości 
technologiczne mas 

 Ponieważ stwierdzono, że perlit ekspandowany jako dodatek do mas ze 

szkłem wodnym zdecydowanie poprawia ich wybijalność, postanowiono określić, w 

jaki sposób wpływa on na inne wybrane właściwości technologiczne mas. Badano 

wpływ perlitu ekspandowanego klasy I – III i w ilości 0,5 – 1,25 cz.wag. na 

wytrzymałość na zginanie, przepuszczalność oraz ścieralność mas ze szkłem 

wodnym. 
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Do badania wytrzymałości końcowej, przepuszczalności i ścieralności 

wykonano standardowe kształtki walcowe φ50×50 mm, a do badania wytrzymałości 

na zginanie próbki podłużne. Do zagęszczenia masy wykorzystano urządzenie 

wibracyjne typu LUZ-1. Czas pracy wibratora, zapewniający odpowiednie 

zagęszczenie masy, wynosił 20 s.  

Pomiar wytrzymałości na zginanie w stanie utwardzonym Rg
u wykonywano na 

urządzeniu uniwersalnym do badań właściwości wytrzymałościowych mas 

formierskich, typu LRu – 2e. Oznaczenie wytrzymałości wykonano na kształtkach 

podłużnych po 2, 4, 24 h od ich wykonania. Do pomiaru użyto po trzy kształtki. 

Łamanie próbek zachodziło za pomocą ostrza pryzmatycznego naciskającego 

kształtkę w połowie jej długości. 

 Przepuszczalność w stanie utwardzonym Pu mierzono na urządzeniu firmy 

WADAP, na standardowych kształtkach walcowych po 2, 4, 24 h utwardzania. Do 

pomiaru użyto po trzy kształtki. Metoda pomiaru polegała na tym, że kształtkę 

walcową umieszczano w odejmowanej tulei urządzenia, następnie głowicę 

umieszczano w aparacie do pospiesznego wyznaczania przepuszczalności i 

uruchamiano aparat na około 30 s. 

 Do pomiaru ścieralności masy zastosowano metodę pomiaru przez spadający 

śrut. Badanie ścieralności przeprowadzono na kształtkach walcowych po 24 h 

utwardzania, na aparacie do oznaczania ścieralności konstrukcji Huty Stalowa Wola. 

Do pomiaru użyto po trzy kształtki. Na obracającą się z prędkością 1 obr/s kształtkę 

spadał z wysokości 0,307 m śrut o średnicy około 1 mm. Ilość wysypanego śrutu 

wynosi 1,75 kg. 

 Badaniom poddano masy bez dodatku o składzie podanym w rozdziale 6 oraz 

masy z dodatkiem 0,5 – 1,25 cz.wag. perlitu ekspandowanego klasy I - III. 

Otrzymane wyniki zamieszczono w tabeli IV (załącznik) i na rysunkach 39 – 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2006 69



Major-Gabryś K.: Masy ze szkłem wodnym o zwiększonej wybijalności 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

w
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 z
gi

na
ni

e,
 M

Pa

2 4 24

czas utwardzania, h

masa bez dodatku

masa z 0,5 cz.w ag. perlitu kl.I

masa z 1,0 cz.w ag. perlitu kl.I

 

Rys. 39. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I na wytrzymałość masy ze szkłem 
wodnym. 
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Rys. 40. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I na wytrzymałość masy ze szkłem 

wodnym. 
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Rys. 41. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy II na wytrzymałość masy ze szkłem 
wodnym. 
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Rys. 42. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy II na wytrzymałość masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 43. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy III na wytrzymałość masy ze szkłem 
wodnym. 
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Rys. 44. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy III na wytrzymałość masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 45. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 46. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 47. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy II na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 48. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy II na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 49. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy III na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 50. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy III na przepuszczalność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 51. Wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego o różnej granulacji na ścieralność masy ze 
szkłem wodnym. 
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Rys. 52. Wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. dodatku Glassex o różnej granulacji na ścieralność masy ze 
szkłem wodnym. 

 Badaniom poddano masy ze szkłem wodnym i dodatkiem perlitu 

ekspandowanego. Badania prowadzono w dwóch etapach. W pierwszym 

przebadano wpływ 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I – III na wybrane 

właściwości technologiczne mas. W drugim etapie badano wpływ 0,75 i 1,25 cz. wag. 
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perlitu ekspandowanego klasy I – III na te same właściwości technologiczne masy ze 

szkłem wodnym. Ponieważ badania prowadzono w dwóch turach poszczególne 

wyniki odnoszono do wyników uzyskanych dla badanych w tym samym czasie mas o 

składzie wyjściowym (patrz rozdz. 6). 

 Badania wpływu perlitu ekspandowanego na wytrzymałość na zginanie 

wykazały, że dodanie 1,0 i 1,25 cz. wag. perlitu klasy I powoduje spadek 

wytrzymałości na zginanie po 24 h utwardzania. Podobnie dodanie do masy 0,5; 0,75 

i 1,0 cz. wag. perlitu klasy III powoduje zauważalny spadek wytrzymałości na 

zginanie. Natomiast po wprowadzeniu 1,25 cz. wag. perlitu klasy II oraz 1,25 cz. 

wag. perlitu klasy III obserwuje się bardzo duży spadek wytrzymałości na zginanie. 

Wprowadzenie ilości 0,5 i 0,75 cz. wag. perlitu klasy I, a także 0,5, 0,75 i 1,0 cz. wag. 

perlitu klasy II nie wpływa ujemnie na wytrzymałość na zginanie masy ani po 2, ani 

po 4, ani po 24 h utwardzania.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku niektórych ilości i klas perlitu 

ekspandowanego nastąpiło pogorszenie wytrzymałości masy. Efektu takiego nie 

zaobserwowano jednak w przypadku stosowania 1,0 cz.wag. perlitu klasy II, który 

nazwano w dalszych badaniach dodatkiem Glassex. Dlatego można stwierdzić, że 

dodatek Glassex nie będzie powodował pogorszenia wytrzymałości masy.  

 Badania wpływu perlitu ekspandowanego na przepuszczalność wykazały, że 

nowy dodatek generalnie poprawia przepuszczalność badanych mas lub nie wpływa 

na nią. Odnotowany w przypadku dodania do masy 0,75 cz. wag. perlitu 

ekspandowanego klasy II i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy III spadek 

przepuszczalności jest niewielki i mieści się w granicach błędu pomiarowego. 

Wprowadzenie 1,0 cz.wag. dodatku Glassex (perlitu ekspandowanego klasy II) nie 

spowodowało pogorszenia przepuszczalności, a nawet poprawiło ją po 24 h 

utwardzania.  

 Stwierdzono, że perlit ekspandowany pogarsza ścieralność badanych mas. 

Wprawdzie wartości ścieralności utrzymują się na niskim poziomie (za wyjątkiem 

mas z 1,0 cz. wag. i 1,25 cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I – tu widoczny jest 

znaczny wzrost ścieralności), jednak konieczne będzie podjęcie prób mających na 

celu wyeliminowanie tego negatywnego efektu. Wprowadzenie do masy 1,0 cz.wag. 

dodatku Glassex spowodowało ponad dwukrotny wzrost ścieralności w stosunku do 

ścieralności masy wyjściowej. 

Kraków 2006 77



Major-Gabryś K.: Masy ze szkłem wodnym o zwiększonej wybijalności 

 Widoczny znaczny wzrost ścieralności w przypadku mas z 1,0 cz. wag. i 1,25 

cz. wag. perlitu ekspandowanego klasy I spowodował, że te ilości dodatku o takiej 

granulacji nie zostały uwzględnione w badaniach wytrzymałości końcowej na 

ściskanie. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań technologicznych stwierdzono, że 

generalnie wprowadzenie nowego dodatku nie powoduje pogorszenia jakości masy. 

Uznano, że klasa oraz zawartość perlitu ekspandowanego wytypowanego jako 

najlepszy na podstawie badań wpływu nowego dodatku na wybijalność (patrz rozdz. 

7.1, 7.2) nie pogarsza wytrzymałości na zginanie i przepuszczalności badanych mas. 

Wątpliwości budzi ścieralność, ale problem ten dotyczy wszystkich klas i zawartości 

perlitu. 

7.5. Glassex rozdrobniony mechanicznie 

 Ponieważ obecnie w warunkach przemysłowych do sporządzania sypkich mas 

samoutwardzalnych stosowane są mieszarko - nasypywarki wysokoobrotowe, 

pojawiło się pytanie, czy ewentualne zniszczenie (rozdrobnienie) ziarn dodatku 

Glassex w trakcie sporządzania masy nie będzie pogarszać właściwości dodatku. 

Jest to tym samym pytanie o to, czy działanie dodatku Glassex ma także charakter 

mechaniczny, czyli jest związane z jego granulacją. 

 Przeprowadzono porównanie wybranych właściwości technologicznych masy 

z dodatkiem Glassex oraz masy z rozdrobnionym dodatkiem Glassex. 

Badaniom poddano masy o składzie wyjściowym (patrz rozdz. 6) bez dodatku oraz z 

dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i dodatkiem Glassex rozdrobnionym. 

Badano wpływ rozdrobnienia dodatku Glassex na wytrzymałość na zginanie, 

przepuszczalność, ścieralność oraz wytrzymałość końcową na ściskanie. Wyniki 

badań zamieszczono w tabeli V (załącznik) oraz na rysunkach 53 – 56. 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2006 78



Major-Gabryś K.: Masy ze szkłem wodnym o zwiększonej wybijalności 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

w
yt

rz
ym

ał
oś
ć 

na
 z

gi
na

ni
e,

 M
Pa

2 4 24

czas utwardzania, h

masa bez dodatku
masa z Glassex
masa z Glassex rozdrobnionym

4

 

Rys. 53. Porównanie wytrzymałości na zginanie mas z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i 
dodatkiem Glassex rozdrobnionym z wytrzymałością masy bez dodatku. 
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Rys. 54. Porównanie przepuszczalności mas z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i z dodatkiem 
Glassex rozdrobnionym z przepuszczalnością masy bez dodatku. 
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Rys. 55. Porównanie ścieralności mas z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i z dodatkiem 
Glassex rozdrobnionym ze ścieralnością masy bez dodatku. 
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Rys. 56. Porównanie wytrzymałości końcowej na ściskanie mas z dodatkiem Glassex w stanie 
wyjściowym i z dodatkiem Glassex rozdrobnionym z wytrzymałością końcową masy bez 
dodatku. 

 Przeprowadzone badania z dodatkiem Glassex rozdrobnionym nie wykazały 

wpływu zniszczenia ziarn dodatku Glassex na efekt jego działania. Nie oznacza to 

jednak, że nie ma znaczenia granulacja stosowanego perlitu ekspandowanego, co 
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pokazały badania zamieszczone w rozdziale 7.4. Najprawdopodobniej związane jest 

to z faktem, że w poszczególnych granulacjach perlitu występuje na przykład różna 

ilość ziarn, które nie uległy procesowi ekspandacji i oddziaływują one różnie na 

właściwości mas ze szkłem wodnym.  

 Na rysunkach 53 – 55 przedstawiono porównanie właściwości mas ze szkłem 

wodnym z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym oraz rozdrobnionym z 

właściwościami masy ze szkłem wodnym bez dodatku. Widać, że różnice badanych 

właściwości technologicznych występują między masą bez dodatku a masami z 

dodatkiem Glassex zarówno w stanie wyjściowym, jak i rozdrobnionym. Różnice, 

jakie występują między wynikami uzyskanymi dla masy z dodatkiem Glassex i z 

dodatkiem Glassex rozdrobnionym mieszczą się w granicach błędu. Na rysunku 56 

przedstawiono wpływ rozdrobnienie dodatku Glassex na wytrzymałość końcową na 

ściskanie. Również w tym przypadku efekt działania dodatku Glassex nie uległ 

zmianie. 

 Z powyższego wynika, że nawet ewentualne rozdrobnienie dodatku Glassex w 

trakcie procesu mieszania nie spowoduje zmiany jego oddziaływania na poprawę 

wybijalności mas ze szkłem wodnym. A zatem można stwierdzić, że oddziaływanie 

dodatku Glassex ma chemiczny charakter. Jest to więc technologiczne potwierdzenie 

badań spektroskopowych (patrz rozdz. 8.2.1). 

7.6. Wstępne próby przemysłowe 

 Masy z dodatkiem Glassex poddano wstępnym próbom przemysłowym w 

Odlewni Ostrowiec Sp. z o.o. Przy użyciu nowej masy wykonano kilka odlewów tulei 

staliwnych o wysokości 1 m i średnicy 0,5 m. Z badanej masy wykonano rdzeń do 

tego odlewu. Ocena wzrokowa sposobu wybijania rdzenia wykonanego z badanej 

masy oraz jakości powierzchni otrzymanego odlewu były bardzo pozytywne. Należy 

podkreślić, że były to próby wstępne. 

 Masa z dodatkiem Glassex została zgłoszona do opatentowania 

(zgłoszenie patentowe nr P-365723). 
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8. 

8.1. 

 Próby wyjaśnienia mechanizmu działania dodatku Glassex 

 W celu wyjaśnienia mechanizmu oddziaływania dodatku Glassex na poprawę 

wybijalności mas ze szkłem wodnym przeprowadzono szerokie badania 

podstawowe. Badania te obejmowały:  

 pomiary ekspansji masy ze szkłem wodnym,  

 badania spektroskopowe w podczerwieni,  

 badania topografii powierzchni mas,  

 analizę składu chemicznego,  

 badania rentgenowskie,  

 badania deformacji cieplnej mas,  

 badania kinetyki utwardzania. 

Ekspansja masy ze szkłem wodnym 

 W oparciu o przeprowadzoną analizę oddziaływania wysokiej temperatury na 

procesy zachodzące w masach ze szkłem wodnym przewidywano, że dodatek 

Glassex ze względu na zawarte w nim tlenki (głównie Al2O3, czy w mniejszym 

stopniu MgO) może wpływać na ekspansję masy ze szkłem wodnym. Pomiar 

wykonywano na kształtkach walcowych, dokonując pomiaru wysokości kształtek oraz 

ich średnicy w trzech miejscach (na górze, na dole i w środku kształtki). Wartość 

średnicy każdej kształtki uśredniano. Kształtki mierzono przed wygrzewaniem oraz 

po wygrzewaniu. Wygrzewanie następowało w zakresie temperatur od 100 – 1200oC. 

W celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników każdorazowo badaniom 

poddawano po sześć kształtek z masy bez dodatku i z dodatkiem Glassex. Zmiany 

wysokości i średnicy kształtek przeliczano na różnicę procentową. Porównanie 

zmiany średnicy i wysokości kształtek z masy bez dodatku i z dodatkiem Glassex 

przedstawiono w tabeli 5 i w tabelach VI i VII (załącznik) oraz na rysunkach 57 i 58. 
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Tabela 5. Zmiana średnicy i wysokości kształtek wykonanych z masy bez dodatku i z dodatkiem 
Glassex wygrzewanych w temperaturach 100 – 1200oC. 

masa bez dodatku masa z Glassex temperatura, 
°C ∆H,% ∆Ø,% ∆H,% ∆Ø,% 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 
200 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 0,00 0,00 0,00 0,00 

500 0,00 0,00 0,163 0,056 

600 0,196 1,00 0,327 0,287 

700 0,329 1,056 0,164 0,00 

800 0,748 0,611 0,198 0,389 

900 0,493 1,00 0,00 0,444 

1000 0,295 0,599 0,100 0,456 

1100 1,316 1,00 0,662 0,555 

1200 2,805 3,556 1,475 1,778 
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Rys. 57. Zmiana wysokości kształtek pod wpływem temperatury wygrzania. 
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Rys. 58. Zmiana średnicy kształtek pod wpływem temperatury wygrzania. 

 Na wykresach zamieszczono wyniki pomiarów ekspansji mas począwszy od 

kształtek wygrzewanych w temperaturze 500oC, ponieważ pomiary wymiarów 

kształtek wygrzewanych w niższych temperaturach nie wykazały zmian. Obserwacje 

te są zgodne z danymi literaturowymi [4, 59]. Ekspansja ujawnia się dopiero po 

przekroczeniu temperatury przemiany polimorficznej β-kwarc w α-kwarc. Wtedy 

dochodzi to do gwałtownego wzrostu ekspansji.  

 Zarówno w przypadku pomiaru zmiany średnicy (rys. 57) kształtek, jak i 

zmiany ich wysokości (rys. 58) pod wpływem wygrzewania, zauważono zmniejszenie 

ekspansji masy ze szkłem wodnym po wprowadzeniu dodatku Glassex. 

Podsumowując ten rozdział można stwierdzić, że dodatek Glassex hamuje 

ekspansję masy w podwyższonych temperaturach, a zatem zmniejsza naprężenia 

wewnętrzne w masie, co skutkuje poprawą jej wybijalności. 

8.2. Badania spektroskopowe, FTiR 

 Do stwierdzenia wpływu dodatku Glassex na proces utwardzania szkła 

wodnego wytypowano metodę spektroskopii w podczerwieni, jako że metoda ta daje 

możliwość analizy w całej objętości materiału drobnoziarnistego, jakim jest masa 

formierska. 
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Spektroskopia jest działem nauki obejmującym badania oddziaływania 

promieniowania elektromagnetycznego z materią. Materia jest zbiorem atomów, 

cząsteczek, elektronów i jąder atomowych. Oddziaływanie polega na absorpcji, 

emisji, rozpraszaniu lub odbiciu promieniowania o odpowiedniej energii. 

Oddziaływanie promieniowania z materią opisuje mechanika kwantowa. Jest ono 

źródłem informacji o właściwościach atomów, cząsteczek i jąder atomowych. 

W wyniku szybkiego rozwoju teorii widm cząsteczkowych spektrofotometria w 

podczerwieni (IR) stała się jedną z podstawowych metod badania struktury 

cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych. Postęp w teorii widm pozwolił na 

ustalenie zależności między parametrami widma w IR i budową cząsteczek. 

Spektroskopia w podczerwieni obejmuje obszar promieniowania 

elektromagnetycznego o długościach fal leżących w przedziale 2,5 – 25 µm (4000 – 

400 cm-1) [89]. 

Klasyczną techniką pomiarową stosowaną w zakresie średniej podczerwieni 

jest technika transmisyjna. Absorpcja promieniowania monochromatycznego 

zachodzi zgodnie z prawem Lamberta – Beera: 

lcaA ⋅⋅=        (26) 

gdzie: A – absorbancja; log(1/T)/I)log(IA 0 == , 

 T – transmitancja, 

a – molowy współczynnik absorpcji zależny od rodzaju substancji i długości 

fali promieniowania, 

c – stężenie, 

l – długość drogi promieniowania w ośrodku absorbującym [90]. 

 W technice tej obserwuje się głównie pasma pochodzące od drgań molekuł 

danego związku dominującego w badanym układzie [91, 92]. 

 Do badania sproszkowanych ciał stałych w spektroskopii w podczerwieni 

wykorzystano technikę rozproszonego odbicia (DRS – Diffuse Reflection 

Spectroscopy) [93]. Teoretyczne podstawy tej techniki zostały przedstawione przez 

Kubelkę i Munka. Zgodnie z tą teorią funkcję rozproszenia f(R∞) można wyrazić przez 

stosunek współczynnika absorpcji K do współczynnika rozproszenia S, gdzie R∞ jest 

stosunkiem rozproszonych odbić od analizowanej próbki i nieabsorbującego medium, 
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w którym znajduje się próbka, mierzonym na nieskończonej głębokości, a 

współczynnik rozproszenia K = 2,303ε·c (ε - molowy współczynnik absorpcji, c – 

stężenie badanej substancji). 

W metodzie tej wielkość sygnału jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego 

ze stężenia substancji, podczas gdy w technice transmisyjnej stężenie jest liniową 

zależnością od stężenia dla danego pomiaru. 

 Badania spektroskopowe w podczerwieni przeprowadzono w Laboratorium 

Badań Środowiskowych w Zakładzie Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska 

Wydziału Odlewnictwa AGH za pomocą spektrometru typu Digilab Excalibur FTS 

3000 Mx z detektorem DTGS, chłodzonym elektrycznie. Spektrometr jest 

wyposażony w przystawkę ATR z kryształem ZnSe do wielokrotnego odbicia oraz w 

przystawkę transmisyjną.  

 Do pomiarów transmisyjnych próbki przygotowano w postaci pastylek z KBr. 

W tym celu około 2 mg badanego materiału rozcierano w moździerzu agatowym i 

mieszano z 250 mg bromku potasu. Przygotowaną próbkę prasowano w matrycy pod 

naciskiem 7·103 kg. Otrzymaną pastylkę umieszczono w komorze pomiarowej 

spektrometru FTIR. W przypadku badania materiału ciekłego nanoszono jego 

niewielką ilość na powierzchnię pastylki z czystego bromku potasu. 

 Zarejestrowano widma transmisyjne badanych próbek w zakresie 4000 – 400 

cm-1, przy rozdzielczości 4 cm-1. Liczbę skanów dobierano w zależności od poziomu 

otrzymanego sygnału w granicach 32 – 64 skany. Korekcję linii bazowej otrzymanych 

widm przeprowadzono za pomocą oprogramowania Merlin (FTS 3000). 

 Do odważenia próbek wykorzystano wagę torsyjną typu PRLT T5 nr 7681, 

firmy Techniport o zakresie pomiaru 0 – 1000 mg. 

 Próbki prasowano przy użyciu prasy pneumatycznej firmy Specac o nacisku 

do 15·103 kg z pompą próżniową, model Speedivac 2 firmy Edwards. 

 W pracy wykorzystano technikę transmisyjną i technikę DRS do badania 

następujących materiałów: piasku kwarcowego, szkła wodnego, utwardzacza 

(floduru), dodatku Glassex, spoiwa oraz do badania mas sporządzonych na tych 

składnikach. 
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8.2.1. Badania strukturalne składników masy: osnowy, spoiwa, 
utwardzacza i dodatku Glassex 

Badania strukturalne piasku kwarcowego wykonano techniką DRS. Na 

rysunku 59 przedstawiono widma FT-IR w zakresie liczb falowych 4000 – 400 cm-1 

badanego suchego piasku kwarcowego. Występujące przy 3696 cm-1 pasmo 

odpowiada drganiom pochodzącym od grup hydroksylowych –OH znajdujących się w 

strukturze minerału. Pasmo występujące przy 3620 cm-1 pochodzi od grup 

silanowych Si–OH znajdujących się na powierzchni minerału. Szerokie rozmyte 

pasmo w 3383 cm-1 pochodzi od powierzchniowo zaabsorbowanej wody. Pasma 

występujące w zakresie 2237 – 1526 cm-1 wskazują na obecność domieszek w 

próbce piasku kwarcowego. W zakresie pasm 1277 – 469 cm-1 występują drgania 

zginające, rozciągające asymetryczne i symetryczne Si–O–Si związane z budową 

krystalograficzną minerału. 
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Rys. 59. Widmo spektroskopowe piasku kwarcowego wykonane techniką DRS. 

 Badania strukturalne ciekłego szkła wodnego przeprowadzono metodą ATR. 

Na rysunku 61a przedstawiono widmo szkła wodnego. Widmo to zawiera pasma 

absorpcyjne, odpowiadające drganiom rozciągającym grup –OH w zakresie 3700 – 

2800 cm-1. Przy 1643 cm-1 występuje pasmo absorpcyjne odpowiadające drganiom 

zginającym H2O. W zakresie liczb falowych poniżej 1200 – 900 cm-1 występują 

pasma charakterystyczne dla sieci krzemianowych odpowiadające drganiom Si−O−Si 

oraz O−Si−O. Widoczne na widmie pasmo 1732 cm-1 odpowiada 
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najprawdopodobniej drganiom rozciągającym asymetrycznym Si=O, a pasmo 

1376 cm-1 drganiom rozciągającym symetrycznym Si=O.  

Do badania strukturalnego utwardzacza flodur 3 wykorzystano technikę ATR. 

Uzyskane widmo przedstawiono na rysunku 61b. W widmie floduru można 

zaobserwować bardzo słabe i rozmyte pasmo przy 3479 cm-1 odpowiadające 

drganiom ν−OH. Widoczne jest również słabe pasmo przy 2959 cm-1 drgań 

rozciągających C−H. Charakterystyczne pasmo przy 1736 cm-1 odpowiadające 

drganiom rozciągającym C=O w estrach (−CO−O−CH2−). Ponadto występują pasma 

absorpcyjne odpowiadające drganiom zginającym C−H (1443 cm-1, 1373 cm-1) oraz 

pasmo charakterystyczne dla drgań rozciągających C−O (1215 cm-1).  

 Dalsze badania przeprowadzono dla szkła wodnego utwardzonego flodurem. 

Do badań tych wykorzystano technikę transmisyjną. Uzyskane widmo przedstawiono 

na rysunku 61d. W widmie szkła wodnego utwardzonego flodurem widoczne jest 

przesunięcie maksimum pasma z 3341 cm-1 do 3431 cm-1, co jest związane z 

powstawaniem oddziaływań typu fizycznego kulombowskiego (wiązanie wodorowe). 

W wyniku utwardzania szkła wodnego flodurem następuje zanik pasm 1732 cm-1 (od 

szkła wodnego) i 1736 cm-1 (od floduru). Pojawia się natomiast nowe pasmo 

1568 cm-1 związane z reakcją sieciowania. Z reakcją sieciowania związane jest 

również przesunięcie pasma 991 cm-1 do 1049 cm-1. 

 Badania strukturalne dodatku Glassex przeprowadzono przy wykorzystaniu 

techniki transmisyjnej. Przeprowadzono badania strukturalne dodatku Glassex w 

stanie wyjściowym oraz po wygrzaniu w temperaturze 200, 600 i 800oC. Otrzymane 

widma przedstawiono na rysunku 60. 

 W widmie dodatku Glassex w stanie wyjściowym można zaobserwować 

pasma charakterystyczne dla symetrycznych drgań rozciągających grup –OH 

(Si−OH, Al−OH, Fe−OH). Przy 1634 cm-1 występuje pasmo absorpcyjne 

odpowiadające drganiom zginającym H2O. W zakresie liczb falowych 1163 –789 cm-1 

obecne są pasma charakterystyczne dla drgań Si−O−Si, Si−O−Al oraz Si−O−Fe. 
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Rys. 60. Widmo spektroskopowe dodatku Glassex wykonane techniką transmisyjną. Dodatek 

Glassex: a) w stanie wyjściowym, b) wygrzany w 200oC, c) wygrzany w 600oC, d) wygrzany 
w 800oC. 

Na rysunku 60 b, c i d przedstawiono widma dodatku Glassex wygrzewanego w 

temperaturze 200, 600 i 800oC. Nie obserwuje się zmian w położeniu 

poszczególnych pasm absorpcyjnych na widmach FT-IR otrzymanych dla 

wygrzewanego dodatku. Można stąd wnioskować, że w dodatku nie zachodzą pod 

wpływem wysokich temperatur istotne zmiany strukturalne. 
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 Badania strukturalne szkła wodnego z dodatkiem Glassex utwardzonego 

flodurem przeprowadzono techniką transmisyjną. Uzyskane widmo przedstawiono na 

rysunku 61e. Podczas utwardzania szkła wodnego z dodatkiem Glassex flodurem 

można zaobserwować na widmach zmiany w położeniu pasm związane z reakcją 

szkła wodnego z utwardzaczem. Na widmie, po utwardzeniu, widoczne są 

następujące zmiany: 

• przesunięcie pasma → 3447 cm-1 z pojawieniem się dodatkowych ramion w 

tym paśmie: 3285 cm-1, 3161 cm-1, 

• przesunięcie pasma → 2984 cm-1, 

• pojawienie się dodatkowego pasma 1690 cm-1, 

• pojawienie się pasma 1564 cm-1, 

• przesunięcie dwóch pasm → 1414 cm-1 i 1413 cm-1, 

• pasmo przysłonięte przez inne pasma w ~1200 cm-1, 

• przesunięcie pasma → 1196 cm-1. 

 Powstanie dodatkowych ramion w 3285 i 3161 cm-1 może być spowodowane 

sieciowaniem tlenków pochodzących z dodatku Glassex w wyniku utwardzania. Są to 

pasma charakterystyczne dla układów o budowie krystalicznej.  

 Na pojawienie się nowego pasma w 1690 cm-1 może wpływać kilka reakcji 

zachodzących równocześnie, w wyniku których powstają nowe wiązania. 

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie otrzymanych wyników, a na rysunku 61 

przedstawiono otrzymane widma spektroskopowe. 

Uwaga: Interpretacja poniższych widm jest dodatkowo utrudniona ze względu na 

możliwość istnienia zanieczyszczeń, aktywatorów lub też innych dodatków zawartych 

w badanych próbkach (otrzymanych od producenta) zarówno w szkle wodnym jak 

też utwardzaczu. Zatem pewne pasma są trudne do jednoznacznej interpretacji. 

Ponadto pewne pasma mogą się nakładać. 
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Rys. 61. Widma FT-IR: a) szkło wodne, b) flodur, c) dodatek Glassex, d) szkło wodne utwardzone 

flodurem, e) szkło wodne z dodatkiem Glassex utwardzone flodurem. 
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Tabela 6. Charakterystyczne pasma absorpcyjne w widmach FT-IR badanych próbek i ich 
interpretacja [94 – 99] 

Szkło 
wodne 
[cm-1] 

Flodur 
[cm-1] 

Glassex 
[cm-1] 

Szkło+Flodur 
[cm-1] 

Szkło+Flodur 
+Glassex 

[cm-1] 
Element struktury 

3341 3479 3628 3431 
3447 
3285 
3161 

ν-OH 
OH...O-Si-O 
O-H...O-H 
O-H...O=C 

– 2959 – 2959 2984 C-H (rozciągające) 

– – 2360 2342 2359  

– 1736 – – ~1690 ν-C=O w estrach 

1732 – – – – ν as-Si=O 

1643 – 1634 1641 1641 drgania zginające H2O 
– – – 1568 1564 C=O...H 

– 1443 – – 1454 C-H (zginające) 

– 1373 – 1414 1414 C-H (zginające) 

1376 – – – – ν s-Si=O 

1227 1215 – 1213 ~1200 Si-O w szkle wodnym 
C-O (rozciągające, asym.) 

1045 – 1163 1084 1196 Si-O-Me: Si-O-Al 

– 1045 1055 1049 1051 Si-O-Si 

– 961 – 881 866  

991 – 789 787 793 Si-O-Si 
Si-O-Me: Si-O-Al 

 

Otrzymane wyniki badań strukturalnych wykazały chemiczne oddziaływanie 

dodatku Glassex na utwardzanie szkła wodnego flodurem (patrz rys. 70d i e). 

Przesunięcie pasm już istniejących na widmie szkła wodnego utwardzonego 

flodurem oraz powstanie dodatkowych dodatkowych pasm po wprowadzeniu nowego 

dodatku związane jest z powstawaniem dodatkowych wiązań po utwardzeniu szkła 

wodnego flodurem. Można tym tłumaczyć zaobserwowany wzrost wytrzymałości mas 

ze szkłem wodnym i nowym dodatkiem po 24 h utwardzania (patrz rozdz. 7.4). 
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8.2.2. Badania strukturalne gotowych mas 

 Badania strukturalne mas formierskich przeprowadzono techniką DRS. 

Badaniom poddano masy bez dodatku i masy z dodatkiem Glassex. Badano masy w 

stanie wyjściowym oraz masy wygrzewane w temperaturach 200, 600 i 800oC. 

Na rysunkach 62 i 63 przedstawiono widma spektroskopowe mas ze szkłem wodnym 

bez dodatku i z dodatkiem Glassex.  

 
Rys. 62. Widmo spektroskopowe masy ze szkłem wodnym utwardzanej flodurem; a) w stanie 

wyjściowym; b) wygrzewanej w temperaturze 200oC; c) wygrzewanej w temperaturze 600oC; 
d) wygrzewanej w temperaturze 800oC. Widma wykonano techniką DRS. 
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Rys. 63. Widmo spektroskopowe masy ze szkłem wodnym utwardzanej flodurem z dodatkiem 

Glassex; a) w stanie wyjściowym; b) wygrzewanej w temperaturze 200oC; c) wygrzewanej w 
temperaturze 600oC; d) wygrzewanej w temperaturze 800oC. Widma wykonano techniką 
DRS. 

 Nie obserwuje się istotnych zmian w położeniu poszczególnych pasm 

absorpcyjnych na widmach FT-IR otrzymanych dla mas ze szkłem wodnym bez 

dodatku i z dodatkiem Glassex zarówno w stanie wyjściowym, jak i po wygrzaniu. 

Można stąd wnioskować, że w masach tych nie zachodzą pod wpływem wysokich 

temperatur istotne zmiany strukturalne. Występujące niewielkie zmiany związane są 

z przesunięciem poszczególnych pasm w całym zakresie widma. Zmiany te mogą 
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być wynikiem wpływu wysokiej temperatury na przebieg procesu utwardzania. Pod 

wpływem wysokiej temperatury mogą zachodzić zmiany w strukturze szkła wodnego, 

co może prowadzić również do zróżnicowania długości wiązań i częstotliwości drgań 

poszczególnych grup atomów, stąd widoczne zmiany w widmach. 

Z porównania widm spektroskopowych otrzymanych dla masy bez dodatku i z 

dodatkiem Glassex nie wynika, żeby pod wpływem nowego dodatku zachodziły w 

masie dodatkowe zmiany strukturalne. Natomiast z rozważań przedstawionych w 

rozdziale 8.2.1 wynika, że dodatek Glassex wpływa na zmiany strukturalne szkła 

wodnego utwardzonego flodurem. Na widmach spektroskopowych gotowych mas 

zmiany te nie są widoczne, co najprawdopodobniej spowodowane jest tym, że silne 

widmo pochodzące od piasku kwarcowego (patrz rys. 59), którego w masie 

formierskiej jest przeważająca ilość, jest widmem dominującym. 

8.3. Badania topografii powierzchni 

8.3.1. Badania mikroskopowe. Identyfikacja dodatku Glassex w 
masie 

 Identyfikacja dodatku Glassex w masie była utrudniona, ponieważ ziarna 

dodatku przypominają kształtem i wielkością ziarna piasku. W celu odróżnienia 

ziaren dodatku od ziaren piasku kwarcowego zabarwiono dodatek Glassex na 

fioletowo nadmanganianem potasu (K2MnO4) i pomarańczowo dwuchromianem 

potasu (K2Cr2O7), a następnie zmieszano go z piaskiem kwarcowym. Wstępną 

obserwację przeprowadzono w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Odlewniczych 

Wydziału Odlewnictwa AGH przy wykorzystaniu mikroskopu optycznego LEICA 

MEF4M o zakresie powiększeń 25 – 1000×. Na rysunkach 64 i 65 przedstawiono 

barwiony dodatek Glassex na tle piasku kwarcowego. 
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a)                b) 

Rys. 64. Zdjęcia dodatku Glassex barwionego na fioletowo (K2MnO4) wykonane przy pomocy 
mikroskopu optycznego LEICA MEF4M; a) pow. 50×, b) pow. 80×. 

  
a)                 b) 

Rys. 65. Zdjęcia dodatku Glassex barwionego na żółto (K2Cr2O7) wykonane przy pomocy mikroskopu 
optycznego LEICA MEF4M; a) pow. 50×, b) pow. 80×. 

 Powyższe próby ujawniły chropowatą strukturę ziarn dodatku Glassex oraz ich 

nierównomierne kształty, podczas gdy ziarna piasku są gładkie i bardziej regularne. 

8.3.2. Badania skaningowe morfologii dodatku Glassex w 
porównaniu z morfologią piasku kwarcowego  

 Dokonane przy pomocy mikroskopu optycznego obserwacje pozwoliły 

wysunąć wnioski, które umożliwiły identyfikację dodatku Glassex w masie. Dalszymi 

badaniami objęto budowę ziarn dodatku Glassex.  

Obserwacje struktury zostały przeprowadzone za pomocą skaningowego 

mikroskopu elektronowego (SEM) Hitachi 3500N, wyposażonego w analizator EDS – 

Noran. Badania przeprowadzono w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów Wydziału 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Badaniom poddano dodatek 
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Glassex, masy z dodatkiem Glassex oraz, w celach porównawczych, piasek 

kwarcowy i masy bez dodatku. Badano dodatek Glassex w stanie wyjściowym oraz 

wygrzewany w temperaturach 200, 600 i 800oC.  

 Na rysunkach 66, 67 i 68 przedstawiono przykładowe zdjęcia morfologii 

powierzchni dodatku Glassex w stanie wyjściowym oraz wygrzewanego w 

temperaturach 200 i 800oC. Na przedstawionych mikrofotografiach wyraźnie 

widoczna jest gąbczasta oraz niejednorodna, zarówno pod względem wielkości jak i 

kształtu, struktura dodatku Glassex. Przy większych powiększeniach ujawnia się 

łuskowata budowa dodatku. Mikrofotografie dodatku Glassex wygrzewanego nie 

pokazują zmian w strukturze dodatku w wyniku wygrzewania, co potwierdza 

ogniotrwałość dodatku. 

  
 

  
 

  
Rys. 66. Morfologia powierzchni dodatku Glassex w stanie wyjściowym. 
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Rys. 67. Morfologia powierzchni dodatku Glassex wygrzanego w temperaturze 200oC. 

    
Rys. 68. Morfologia powierzchni dodatku Glassex wygrzanego w temperaturze 800oC. 

 W celu porównania struktury powierzchni dodatku Glassex ze strukturą 

powierzchni piasku kwarcowego wykonano mikrofotografie piasku, które 

przedstawiono na rysunku 69. Uzyskane zdjęcia potwierdziły wcześniejsze 

obserwacje dokonane po zabarwieniu dodatku Glassex. Powierzchnia piasku 

kwarcowego jest gładka, a ziarna bardziej jednorodne pod względem kształtu. 

Wyciągnięte wnioski pozwalają na w miarę precyzyjne zlokalizowanie dodatku 

Glassex w masie formierskiej, co jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia 

analizy składu chemicznego dodatku Glassex w masie (patrz rozdz. 8.4). 

  
 

Rys. 69. Morfologia powierzchni piasku kwarcowego. 
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8.3.3. Badania skaningowe mas ze szkłem wodnym bez dodatku i z 
dodatkiem Glassex 

 Badania prowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w rozdziale 8.3.2. 

Badaniom poddano przełomy kształtek wykonanych z mas ze szkłem wodnym bez 

dodatku i z dodatkiem Glassex. Badania miały na celu pokazanie charakteru 

destrukcji mechanicznej, jaka ma miejsce w masach ze szkłem wodnym.  

 Badaniom poddano masę wyjściową oraz masy wygrzewane w temperaturach 

200, 600 i 800oC. Na rysunkach 70 – 73 przedstawiono mikrofotografie przełomów 

mas bez dodatku. 

  
a)      b) 

  
c)      d) 

Rys. 70. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym bez dodatku w stanie wyjściowym. 

 W masach ze szkłem wodnym występuje destrukcja kohezyjna, czyli układ, 

gdzie siły adhezji są większe od sił kohezji [100]. W przypadku mas, w których 

destrukcja mechaniczna ma charakter kohezyjny, powierzchnia destrukcji występuje 

wewnątrz warstwy spoiwa w miejscu najmniejszego przekroju. 

 Na rysunku 70 przedstawiono morfologię powierzchni masy ze szkłem 

wodnym bez dodatku. Na rysunku 70c zaznaczono punktem 1 miejsce, w którym na 
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ziarnie piasku pozostała warstewka spoiwa po oderwaniu drugiego ziarna. Widać 

wyraźnie powierzchnię destrukcji, która przebiegała wewnątrz spoiwa. Punktem 2 

zaznaczono miejsce połączenia dwóch ziaren piasku spoiwem. Siły wiązania w 

spoiwie zostały tu naruszone i wyraźnie widoczne jest pęknięcie, które przebiega 

wewnątrz warstwy spoiwa. Pęknięcie powiększono w celu dokładnego pokazania 

jego przebiegu (rys. 70d). 

 Powyższe wnioski pozwalają stwierdzić, że badana masa charakteryzuje się 

destrukcją kohezyjną. 

Na rysunkach 71 – 73 przedstawiono morfologie przełomów mas wygrzewanych. 

Temperatura wygrzewania nie spowodowała zmian w morfologii powierzchni mas. 

Mikrofotografie przełomów mas wygrzewanych w temperaturze 800oC pokazują 

zmiany związane z topieniem spoiwa. 

  
Rys. 71. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w temperaturze 

200oC. 

  
Rys. 72. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w temperaturze 

600oC. 
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Rys. 73. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w temperaturze 

800oC. 

 W przypadku mas z dodatkiem Glassex badaniom poddano również masę 

wyjściową oraz masy wygrzewane w temperaturach 200, 600 i 800oC. Na rysunkach 

74 – 77 przedstawiono mikrofotografie przełomów mas, widoczna jest na nich 

morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex. Badania 

prowadzono w celu określenia wpływu dodatku Glassex na charakter destrukcji 

mechanicznej masy ze szkłem wodnym. 

  
Rys. 74. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym. 

  
Rys. 75. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 

temperaturze 200oC. 
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Rys. 76. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 

temperaturze 600oC. 

  
Rys. 77. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 

temperaturze 800oC. 

 Na fotografiach nie obserwuje się wpływu dodatku Glassex na charakter 

destrukcji mas ze szkłem wodnym (pozostaje on kohezyjny). Część z 

wprowadzanych ziaren dodatku Glassex jest wielkości ziaren piasku kwarcowego i 

można stwierdzić, że stanowią one dodatkową osnowę w masie. Zlokalizowanie 

spoiwa na ziarnach dodatku Glassex jest dodatkowo utrudnione przez jego 

chropowatą strukturę. Nie zauważono jednak zmian między kształtem i strukturą 

dodatku Glassex w stanie wyjściowym i jako dodatkiem w masie. Można więc 

stwierdzić, że cząstki dodatku nie ulegają zniszczeniu w wyniku destrukcji 

mechanicznej masy.  

Drobne cząstki dodatku Glassex mogą powodować łatwiejszą destrukcję masy, 

ponieważ łącząc się ze spoiwem mogą osłabiać wiązania wewnątrz spoiwa. Będzie 

to oznaczało, że dodatek Glassex jeszcze bardziej zwiększy siły adhezji w stosunku 

do sił kohezji w masie formierskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że efekt ten 

występuje dopiero w wysokich temperaturach wygrzania mas (600, 800oC), co nie 

bardzo można uzasadnić w oparciu o wykonane mikrofotografie. Mikrofotografie nie 
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ujawniają wpływu temperatury wygrzania na badane masy. Nie pokazują również 

zmian, jakie być może powoduje w strukturze mas dodatek Glassex w stosunku do 

mas ze szkłem wodnym bez dodatku. 

Przeprowadzone badania topografii powierzchni dodatku Glassex pozwoliły na 

określenie struktury jego powierzchni i przez to umożliwią odróżnienie ziaren dodatku 

od ziaren osnowy, co jest niezbędne do wykonania analizy chemicznej składu 

dodatku Glassex znajdującego się w masie. 

Obserwacja morfologii powierzchni badanych mas wykazała, że masa ze 

szkłem wodnym bez dodatku Glassex charakteryzuje się kohezyjnym charakterem 

destrukcji, co potwierdza dane literaturowe. Badania nie wykazały wpływu dodatku 

Glassex na charakter destrukcji mechanicznej masy ze szkłem wodnym. 

8.4. Analiza składu chemicznego dodatku Glassex oraz mas ze szkłem 
wodnym bez dodatku i z dodatkiem Glassex 

 Celem badań było określenie zawartości wybranych pierwiastków w dodatku 

Glassex. Przede wszystkim istotna była zawartość Al, ponieważ, zgodnie z danymi 

literaturowymi [4, 59], to właśnie temu pierwiastkowi przypisuje się zmiany, jakie 

powoduje dodatek Glassex po wprowadzeniu do masy. 

Badania składu chemicznego zostały przeprowadzone za pomocą 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) Hitachi 3500N, wyposażonego w 

analizator EDS – Noran. Do identyfikacji składu chemicznego dodatku Glassex 

zastosowano metodę jakościowej powierzchniowej analizy składu chemicznego. 

Badania przeprowadzono w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów Wydziału 

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Badaniom poddano dodatek 

Glassex, masy z dodatkiem Glassex oraz, w celach porównawczych, piasek 

kwarcowy i masy bez dodatku. Badano dodatek Glassex w stanie wyjściowym oraz 

wygrzewany w temperaturach 200, 600 i 800oC. Badaniom poddano masy w stanie 

wyjściowym oraz wygrzewane w powyższych temperaturach. 
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8.4.1. Dodatek Glassex 

 Analizie składu chemicznego poddano dodatek Glassex w stanie wyjściowym. 

Analizowano skład chemiczny w wybranych punktach próbki. Na rysunku 78 

przedstawiono analizę składu chemicznego dodatku Glassex.  

 
a) 

   

         
b)       c) 

Rys. 78. Analiza składu chemicznego dodatku Glassex w stanie wyjściowym: a) punkty wybrane do 
analizy, b) analiza składu chemicznego w punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w 
punkcie 3. 

Głównym składnikiem dodatku Glassex jest tlenek krzemu (SiO2), co 

potwierdza analiza. Analiza wykazała również obecność Al w dodatku w ilości około 

16%. Dodatek zawiera również inne pierwiastki takie, jak Mg, Fe czy Ca, ale ich ilości 

są znacznie mniejsze i trudne do zanalizowania. 

Analiza składu chemicznego dodatku Glassex wykazała obecność w dodatku 

tlenku glinu, który, zgodnie z danymi literaturowymi [4], może być przyczyną poprawy 

wybijalności badanych mas ze szkłem wodnym. 
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8.4.2. Piasek kwarcowy 

 Analiza składu chemicznego piasku kwarcowego została przeprowadzona w 

celu porównania zawartości wybranych pierwiastków w piasku do ich zawartości w 

dodatku Glassex. Wyniki analizy zostały przedstawione na rysunku 79.  

 
a) 

   
 

   
b)      c) 

Rys. 79. Analiza składu chemicznego piasku kwarcowego w stanie wyjściowym: a) punkty wybrane do 
analizy, b) analiza składu chemicznego w punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w 
punkcie 2. 

 Podobnie jak w przypadku dodatku Glassex głównym składnikiem piasku 

kwarcowego jest krzem, przy czym jest go tu więcej niż w dodatku Glassex (około 

93%). Analiza wykazała również zawartość Al w piasku kwarcowym, ale w mniejszej 

ilości niż w dodatku Glassex (około 6%). 
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Uzyskane dzięki analizie składu chemicznego wyniki pozwoliły na precyzyjne 

zidentyfikowanie dodatku Glassex w masie formierskiej nie tylko pod względem 

kształtu i struktury, ale i pod względem składu chemicznego. 

8.4.3. Masy ze szkłem wodnym bez dodatku i z dodatkiem Glassex 

 Analizie składu chemicznego poddano masy ze szkłem wodnym bez dodatku i 

z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i wygrzewane w temperaturze 200, 600 i 

800oC. Wyniki analiz mas bez dodatku przedstawiono na rysunkach 80 – 83.  

 
a) 

 

      

    
b)             c) 

Rys. 80. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym bez dodatku w stanie wyjściowym: a) 
punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w punkcie 1, c) analiza składu 
chemicznego w punkcie 2. 
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a) 

 

 

   

   
b)             c) 

Rys. 81. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w 
temperaturze 200oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2. 
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a) 

 

 

   

     
b)             c) 

Rys. 82. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w 
temperaturze 600oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2. 
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a) 

 

 

      

          
b) c) 

Rys. 83. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym bez dodatku wygrzanej w 
temperaturze 800oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2. 

 Różnice widocznie w procentowym udziale wybranych pierwiastków są 

najprawdopodobniej spowodowane różnym rozmieszczeniem spoiwa na ziarnach 

piasku w badanych miejscach. 

Wyniki analiz mas z dodatkiem Glassex przedstawiono na rysunkach 84 – 87. 
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a) 

   

    
b)                                                                             c) 

   

   
d)           e) 

Rys. 84. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex w stanie 
wyjściowym: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w punkcie 1, c) 
analiza składu chemicznego w punkcie 2, d) analiza składu chemicznego w punkcie 3, e) 
analiza składu chemicznego w punkcie 4. 
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a) 

     

    
b)              c) 

   

  
d) 

Rys. 85. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 
temperaturze 200oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2, d) analiza składu chemicznego w 
punkcie 3. 
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a) 

 

 

   

     
b)              c) 

Rys. 86. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 
temperaturze 600oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2. 
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a) 

   

     
b)                                                                                c) 

Rys. 87. Analiza składu chemicznego masy ze szkłem wodnym i dodatkiem Glassex wygrzanej w 
temperaturze 800oC: a) punkty wybrane do analizy, b) analiza składu chemicznego w 
punkcie 1, c) analiza składu chemicznego w punkcie 2. 

 Analizując każdą próbkę wybierano miejsca na ziarnie dodatku Glassex i na 

ziarnie piasku. Potwierdziły się tu wyniki wcześniejszych analiz, że dodatek Glassex 

jest bogatszy w Al. Nie stwierdzono, żeby Al przechodził z dodatku do spoiwa, 

ponieważ jego koncentracja w wybranych punktach na ziarnach dodatku jest 

porównywalna z jego zawartością w samym dodatku. Nie zauważono również zmian 

stężeń badanych pierwiastków pod wpływem wygrzewania w wysokich 

temperaturach. 

Analiza chemiczna wykonana w wybranych punktach przełomów mas nie 

wykazała przechodzenia tlenku glinu do spoiwa. 
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8.5. Rentgenowska analiza fazowa 

 Analiza składu chemicznego wykazała obecność glinu zarówno w samym 

dodatku Glassex, jak i w masach z tym dodatkiem. Ponieważ spodziewano się 

obecności w dodatku tlenku glinu (Al O ), a w szczególności jego bardzo reaktywnej 

fazy γ-Al O , postanowiono stwierdzić obecność tej fazy w dodatku Glassex. Z 

danych literaturowych wynika

2 3

2 3

 (patrz rozdz. 2.4.1), że fazę γ-Al O  można 

zidentyfikować wykonując badania dyfrakcji rentgenowskiej badanego materiału.
2 3

Analiza fazowa polega na interpretacji dyfraktogramów cyfrowych uzyskanych 

przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego. Krystality badanej substancji muszą być 

większe od 1µm, aby mogło w nich zajść zjawisko dyfrakcji. Wynik analizy zawiera 

opis zidentyfikowanych faz krystalicznych oraz dyfraktogram zestawiony z modelami 

dyfraktogramów zidentyfikowanych faz. Wynik rentgenowskiej ilościowej analizy 

fazowej zawiera dodatkowo informacje o udziale procentowym zidentyfikowanych faz 

[101]. 

  Rentgenografia strukturalna stanowi nieniszczącą metodę badania struktury 

kryształów za pomocą dyfrakcji promieni rentgena. W badaniach struktury kryształów 

można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to wyznaczenie rozmiarów komórki 

elementarnej typu sieci Bravais’go, na podstawie geometrycznego rozkładu w 

przestrzeni kierunków wiązek promieni rentgenowskich ugiętych na sieciach 

przestrzennych kryształów. Drugi etap to ustalenie współrzędnych atomów na 

podstawie rozkładu natężenia ugiętego promieniowania na zarejestrowanym obrazie 

dyfrakcyjnym [101]. 

Ze względu na cel pomiaru metody dyfraktometrii rentgenowskiej dzielimy na: 

• jakościową i ilościową analizę fazową, 

• metody pomiaru stałej sieci krystalicznej, 

• metody pomiaru mikronaprężeń, makronaprężeń i zniekształceń sieci 

krystalicznej, 

• metody badania tekstur. 

Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym w rentgenografii stosowanej jest 

dyfraktometr rentgenowski, składający się z: 

• źródła promieniowania X (różnego typu lampy rentgenowskie), 

• goniometru licznikowego, 
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• detektora promieniowania z układem pomiarowo – rejestrującym [101]. 

Analiza fazowa polega na identyfikacji substancji za pomocą uzyskanych linii 

dyfrakcyjnych. Przeprowadza się również badania stopnia teksturowania próbek. 

Próbka wykazuje teksturę jeżeli istnieje wyróżniony kierunek orientacji krystalitów w 

badanym materiale. Analiza fazowa opiera się na fakcie, że każda substancja daje 

zawsze charakterystyczny obraz dyfrakcyjny, niezależnie od tego, czy występuje jako 

substancja czysta, czy jako składnik mieszaniny. Korzystając z prawa Bragga mierzy 

się kąt dyfrakcji, co daje podstawy do wyznaczenia odległości 

międzypłaszczyznowej, którą opisuje wskaźnik Millera (hkl) [101]. 

2sinΘ
nλdhkl =         (27) 

gdzie: dhkl – odległość międzypłaszczyznowa rodziny płaszczyzn o wskaźnikach 

Millera (hkl), 

n – rząd prążka dyfrakcyjnego, 

λ - długość fali promieniowania rentgenowskiego, nm, 

sinΘ - kąt Bragga, o. 

 Każda faza ma określoną sieć krystaliczną. Rodziny tworzących ją płaszczyzn 

sieciowych dają zbiór odległości międzypłaszczyznowych dla danej fazy, 

charakteryzujące jej sieć krystaliczną, pozwalają na identyfikację tej fazy. Wartości te 

są zestawione w tablicach. Długość fali rentgenowskiej dobiera się tak, aby otrzymać 

duże kąty ugięcia (Θ≅90o), co daje największą dokładność pomiarową, zgodnie z 

różniczkową postacią prawa Bragga [101]: 

ctgΘtg
d

±=
∆d        (28) 

Badania dyfrakcji rentgenowskiej wykonano w Zakładzie Inżynierii i Analiz 

Materiałów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz w 

Katedrze Żeliwa Wydziału Odlewnictwa AGH. 

 Na rysunku 88 przedstawiono krzywą dyfrakcji rentgenowskiej dodatku 

Glassex w stanie wyjściowym. Nie znaleziono na niej charakterystycznych dla fazy  

γ-Al2O3 pików, co świadczy o nieobecności tej fazy w dodatku Glassex. Wykonano 
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również krzywą dyfrakcji rentgenowskiej dla dodatku Glassex wygrzanego w 

temperaturze 800oC (rys. 89), żeby upewnić się, że faza ta nie powstała dopiero po 

wygrzaniu dodatku. Z danych literaturowych wynika bowiem (patrz rozdział 2.4.1), że 

faza γ-Al2O3 powstaje po wygrzaniu do temperatury około 720oC. Dyfraktogram 

przedstawiono na rysunku 89. Tu również nie zaobserwowano pików 

charakterystycznych dla fazy γ-Al2O3. 

 

 
Rys. 88. Dyfraktogram dodatku Glassex w stanie wyjściowym. 
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Rys. 89. Dyfraktogram dodatku Glassex wygrzanego w temperaturze 800oC. 

 Z analizy otrzymanych krzywych wynika, że w dodatku Glassex obecne są 

skomplikowane krzemiany wieloskładnikowe. Określenie rodzaju krzemianów 

wymagałoby precyzyjnej analizy układu tlenków występujących w dodatku Glassex 

oraz stworzenie bazy danych dyfraktogramów dla ewentualnie powstających 

krzemianów. Dodatek Glassex jest materiałem amorficznym, w związku z tym 

interpretacja krzywych dyfrakcji rentgenowskiej jest bardzo trudna. Nie wykazała ona 

natomiast obecności reaktywnej fazy γ-Al2O3 w dodatku Glassex. 

 W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań 

(ekspansja masy, wytrzymałość końcowa na ściskanie) oraz dane literaturowe (patrz 

rozdz. 2.4), które mogłyby wskazywać na obecność fazy γ-Al2O3, można stwierdzić, 

że nie jest konieczna obecność niezwiązanego Al2O3 w materiale, aby powodował on 

poprawę wybijalności masy. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w dodatku 

Glassex w wysokich temperaturach uwalnia się faza γ-Al2O3, ale, w wyniku 

ostudzenia do temperatury otoczenia, ulega ona przemianie w inną postać. Tym 

możnaby tłumaczyć jej nieobecność w badanych próbkach dodatku Glassex. 
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8.6. Deformacja cieplna masy ze szkłem wodnym. Hot Distortion 

 Jako kolejny element wyjaśniający zachowanie się mas z dodatkiem Glassex 

w wysokich temperaturach przeprowadzono pomiary skłonności masy do deformacji 

cieplnej. W tym celu przeprowadzono pomiar tzw. parametru hot distortion.  

W czasie zalewania formy ciekłym metalem, lustro metalu podnosi się ku 

górze i następuje intensywne nagrzewanie formy oraz rdzenia. Masa w początkowym 

etapie nagrzewana jest jednokierunkowo. Zachodzi tam wiele różnych zjawisk takich, 

jak na przykład deformacja cieplna (rozszerzanie i kurczenie), termoplastyczność, 

destrukcja cieplna i mechaniczna, które w sumie decydują o końcowym kształcie 

odlewu, jego dokładności wymiarowej i ostatecznie o jakości produkowanych 

odlewów. 

Kompleksowe badania tych zjawisk możemy analizować przez pomiar parametru hot 

distortion. 

 

Rys. 90. Typowy wykres otrzymany w czasie badania hot distortion [102]. 

 Wykresy uzyskane podczas próby są charakterystyką zachowania się kształtki 

w czasie nagrzewania i przedstawiają krzywe otrzymane na skutek działania 

rozszerzalności cieplnej, termoplastyczności i rozkładu termicznego badanej masy. 

Na rysunku 90 [102] przedstawiona jest typowa krzywa charakterystyczna dla wielu 

utwardzonych mas. Część 0A wskazuje głównie na wzrost rozszerzalności cieplnej 

skierowany ku górze, co sugeruje także wytrzymałość w wysokich temperaturach. 

Odcinek YA jest odpowiednikiem czasu, w którym ta rozszerzalność i wytrzymałość 

utrzymują się. Maksymalny wzrost rozszerzalności jest osiągany w punkcie A, po 

czym z powodu dalszego wzrostu temperatury i termoplastyczności, obciążenie nie 
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może być podtrzymywane i powoduje odkształcenie ku dołowi, czego wynikiem jest 

opadający odcinek AB na wykresie. Jest to skutek zwiększonego wpływu 

termoplastyczności w wyniku nagrzewania. Niektóre spoiwa ulegają 

termoutwardzaniu w czasie trwania tego okresu. W takich przypadkach może 

następować przeciwdziałanie obciążeniu, ponieważ zostaje przywrócona pewna 

szczątkowa wytrzymałość w wysokich temperaturach. Pokazuje to odcinek BC na 

krzywej. Ostatecznie ma miejsce całkowite uplastycznienie lub złamanie kształtki 

(punkt D na wykresie). Czas pomiędzy punktami 0 i D można przyjąć jako 

proporcjonalny do całkowitej szybkości rozpadu związanej masy. 

Badania parametru hot distortion przeprowadzono na prototypowym 

urządzeniu do badania parametru hot distortion o nazwie DMA (rys. 91). Aparat 

został wykonany we współpracy Zakładu Tworzyw Formierskich i Ochrony 

Środowiska Wydziału Odlewnictwa AGH z Firmą MULTISERW – Morek [103, 104]. 

 

Rys. 91. Własny prototypowy aparat do pomiaru odkształceń mas w podwyższonych temperaturach 
typ DMA [103]. 

 Rdzeń umieszczony w formie, w wyniku nagrzewania drogą promieniowania w 

zależności od charakteru spoiwa może się odkształcać w górę lub w dół. Takie 

rozwiązanie umożliwia określenie rzeczywistego, swobodnego odkształcenia rdzeni. 

Aparat pozwala na rejestrację zmian temperatury w obszarze dolnej powierzchni 

kształtki i czasu, w którym zachodzi odkształcenie kształtki. Umożliwia to określenie 

szybkości nagrzewania kształtek. Sterowanie szybkością nagrzewania możliwe jest 

poprzez wybór odpowiedniego trybu nagrzewania. 
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Deformacja kształtek składa się z dwóch zasadniczych etapów: odkształcenia ku 

górze od źródła ciepła i ku dołowi. Odkształcenie od źródła ciepła będzie określone 

jako I faza, a odkształcenie do dołu jako II faza odkształcenia. Jako rozpoczęcie II 

fazy przyjęto punkt, w którym następuje odkształcenie w kierunku źródła ciepła 

poniżej wyjściowego położenia kształtki. 

 Badaniom poddano masę o składzie wyjściowym (patrz rozdz.6) bez dodatku 

oraz z dodatkiem Glassex. 

 Na rysunku 92 przedstawiono krzywe deformacji cieplnej mas ze szkłem 

wodnym bez dodatku i z dodatkiem Glassex. 

  Analizując wykres możemy zauważyć, że masa bez dodatku zdecydowanie 

odbiega swoim przebiegiem od masy z dodatkiem Glassex. I faza odkształcenia 

widoczna jest jako niewielkie odkształcenie powyżej położenia początkowego 

kształtki. Po upływie około 20 s rozpoczyna się II faza odkształcenia. Ze względu na 

spadek wytrzymałości związany z oddziaływaniem ciepła kształtka wykonana z masy 

ze szkłem wodnym ulega gwałtownemu złamaniu. Czas, od momentu rozpoczęcia 

badania do złamania kształtki wynosi około 45 s. Wynika z tego, że wytrzymałość na 

deformację termiczną mas ze szkłem wodnym nie jest zbyt wysoka. Dla masy z 

dodatkiem Glassex początkowa wielkość odkształcenia w I fazie deformacji jest taka 

sama jak dla masy bez dodatku. Jednak zastosowanie dodatku powoduje, że I faza 

deformacji zachodzi w dłuższym czasie. Trwa praktycznie przez cały czas pomiaru 

aż do złamania się kształtki. II faza deformacji pojawia się pomiędzy 45 a 75 s 

badania i wielkość odkształcenia w tym czasie jest niewielka. Ponowne przejście 

badanej kształtki do I fazy odkształcenia charakteryzuje się znacznie większym 

odkształceniem.  
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Rys. 92. Porównanie deformacji cieplnej mas ze szkłem wodnym bez dodatku i z dodatkiem Glassex. 

Jak widać z przedstawionych wyników, masy wykonane w technologii sypkich 

mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym utwardzanym flodurem charakteryzują 

się małą odpornością cieplną. Zastosowanie dodatku Glassex zwiększa znacznie 

stabilność termiczną tych mas. 

8.7. Kinetyka utwardzania mas ze szkłem wodnym 

 Badania ultradźwiękowe mas formierskich przeprowadzono w Katedrze 

Technologii Formy Wydziału Odlewnictwa AGH zgodnie z metodyką przedstawioną 

w rozdziale 2.1.5. Badaniom poddano masy ze szkłem wodnym bez dodatku i z 

dodatkiem Glassex. 

Proces utwardzania badanych mas formierskich prowadzono w zamkniętym 

próbniku, praktycznie bez kontaktu z otoczeniem. Badania w warunkach 

ograniczonego kontaktu z otoczeniem odpowiadają tym, które panują w głębi formy 

lub przy powierzchni modelu przed jego usunięciem. Wyniki badań opracowano 

graficznie i przedstawiono na rysunkach 93 – 95. 
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Rys. 93. Porównanie przebiegu zmian prędkości fali ultradźwiękowej w próbkach z masy bez dodatku 
i masy z dodatkiem Glassex. 
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Rys. 94. Porównanie kinetyki utwardzania masy bez dodatku i masy z dodatkiem Glassex. 
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Rys. 95. Porównanie kinetyki utwardzania (pochodna dSx/dt) masy bez dodatku i masy z dodatkiem 
Glassex. 

 Na rysunku 93 przedstawiono porównanie krzywych prędkości fali 

ultradźwiękowej przechodzącej przez masę bez dodatku i masę z dodatkiem 

Glassex. Natomiast na rysunku 94 przedstawiono porównanie krzywych zależności 

stopnia utwardzenia od czasu utwardzania sporządzonych na podstawie krzywych 

prędkości fal badanych mas. Masa bez dodatku osiąga w zamkniętej komorze nieco 

wyższy stopień utwardzenia niż masa z dodatkiem Glassex. Może to być 

spowodowane tym, że masa z dodatkiem Glassex charakteryzuje się mniejszym 

stopniem zagęszczenia (1520 kg/m3, podczas gdy masa bez dodatku ma 1620 

kg/m3). Ponadto wprowadzany dodatek Glassex, jako materiał ziarnisty, zwiększa 

objętość osnowy w masie, a ilość spoiwa i utwardzacza pozostaje bez zmian w 

stosunku do masy bez dodatku. Z punktu widzenia kinetyki utwardzania istotny jest 

charakter krzywej zależności stopnia utwardzenia od czasu i, jak wynika z rysunku 

94, jest on w przybliżeniu taki sam dla obu mas. Powyższe potwierdza rysunek 95, 

na którym widać, że wykresy zależności pochodnych stopnia utwardzania od czasu 

pokrywają się, co oznacza, że chwilowe szybkości wiązania w porównywalnych 

momentach są praktycznie takie same. Stąd wniosek, że dodatek Glassex nie 

wpływa na kinetykę utwardzania masy ze szkłem wodnym. 
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9. Podsumowanie próby poprawy wybijalności mas ze szkłem 
wodnym 

 Szczegółowa analiza wyników poszczególnych badań dotyczących możliwości 

poprawy wybijalności mas ze szkłem wodnym przez wprowadzenie nowego dodatku 

o nazwie Glassex wykazała, że wprowadzenie dodatku Glassex powoduje istotną 

poprawę wybijalności mas. Tę poprawę wybijalności potwierdzono próbą 

technologiczną przeprowadzoną zgodnie z polską normą, przez pomiar 

wytrzymałości końcowej, a także w oparciu o badania ultradźwiękowe. Wszystkie te 

próby wykazały znaczną poprawę wybijalności badanych mas. Poza tym wyciągnięto 

interesujący wniosek o zmianie charakteru krzywej wytrzymałości końcowej. 

 Zmniejszenie stopnia ekspansji masy w podwyższonych temperaturach, 

badania topografii powierzchni, analiza składu chemicznego, rentgenowska analiza 

fazowa czy badania strukturalne wyjaśniają mechanizm zachodzących zjawisk. 

Wykazano, że dodatek Al2O3 nawet w postaci związanej tym zjawiskom sprzyja. 

 Wykazano także większą stabilność cieplną masy z nowym dodatkiem 

Glassex, określoną parametrem hot distortion. 

 Jednocześnie wykazano, że nowy dodatek o charakterze nieorganicznym nie 

pogarsza ogniotrwałości masy oraz nie wpływa negatywnie na proces jej wiązania. 

Powoduje to, że nie pogarsza on innych podstawowych właściwości 

technologicznych masy.  

 Również ewentualne rozdrobnienie tego dodatku w procesie mieszania w 

wysokoobrotowej mieszarce nie niweluje jego przydatności. 

 Także wstępne pozytywne próby przemysłowe wskazują na przydatność 

dodatku Glassex do zastosowania w warunkach przemysłowych. 
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10. Regenerowalność mas ze szkłem wodnym 

 Drugą poważną, negatywną cechą mas ze szkłem wodnym jest ich mała 

zdolność do regeneracji mechanicznej. Jak stwierdzono w części kompilacyjnej 

(patrz rozdz. 3.1) w warunkach przemysłowych występują poważne trudności z 

regeneracją mechaniczną tych mas, podczas gdy obecnie regeneracja mechaniczna, 

ze względu na jej cenę, jest najczęściej stosowaną metodą regeneracji. 

 Dotychczasowe próby rozwiązania tego zagadnienia skupiały się głównie na 

budowie zróżnicowanych systemów regeneracji i budowie nowych urządzeń do 

prowadzenia tego procesu. W niniejszej pracy podjęto próbę poprawy 

regenerowalności przez zmianę składu masy. 

 W przypadku zastosowania jako utwardzacza floduru czyli dioctanu glikolu 

etylenowego problem podczas regeneracji stanowi obecność powstającego w 

procesie utwardzania uwodnionego octanu sodu (CH3COONa·3H2O) (patrz rozdz. 

1.2.4). Związek ten kumuluje się po poszczególnych cyklach suchej regeneracji, co 

powoduje, że w miarę upływu czasu jego ilość w regeneracie rośnie. Związek ten 

(zgodnie z sugestiami niektórych badaczy [4, 105, 106]) powoduje pogorszenie 

właściwości technologicznych masy , a ponadto jest odpowiedzialny za jej stan 

plastyczny występujący w przypadku większych rdzeni. Stan ten może powodować 

deformację własną masy, a w niekorzystnych warunkach nawet destrukcję rdzeni. Za 

graniczną, dopuszczalną ilość uwodnionego octanu sodu w masie formierskiej uważa 

się 0,15%. Po przekroczeniu tej wartości następuje spadek wytrzymałości masy [4, 

105, 106]. 

W związku z powyższym postanowiono przeanalizować możliwości 

zastosowania innego utwardzacza estrowego, który nie powodowałby tego 

negatywnego zjawiska. W tabeli 7 zamieszczono możliwe rodzaje utwardzaczy typu 

estrowego [4]. 
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Tabela 7. Rodzaje utwardzaczy typu estrowego [4]. 
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 W wyniku szczegółowej analizy możliwych do zastosowania innych 

utwardzaczy typu estrowego zdecydowano o podjęciu prób zastosowania estru 

kwasu węglowego w postaci węglanu propylenu.  

 Proces utwardzania masy przy użyciu tego związku będzie analogiczny do 

procesu z zastosowaniem estru kwasu octowego, a końcowy etap wiązania masy z 

tym utwardzaczem ma postać przedstawioną we wzorze 29 [4]. 

CH2 — O       CH2OH 
    /                 \          +H2O  / 
CH2               CO +  2Na2O → CH2  +    Na2CO3xH2O    (29)
    \                 /     \   (x = 1,7,10) 

CH2 — O        CH2OH 

 Zwiększony udział węglanu sodu w regeneracie (po suchej regeneracji) nie 

ma tak dużego wpływu na żywotność i właściwości mechaniczne nowej masy jak 

octan sodu. W przypadku stosowania regeneracji mokrej problem ten nie występuje, 
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ponieważ obie powstające sole bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niestety 

pojawia się wówczas problem z oczyszczaniem wód odpadowych [4, 105, 106]. 

 Wytypowany do dalszych badań, jako nowy utwardzacz, węglan propylenu 

określony jest przemysłową nazwą arconate. 

Arconate (węglan propylenu) jest estrem kwasu węglowego i 1,2 – propanodiolu. 

Jest to ester silnie reaktywny. W środowisku alkalicznym związek ten hydrolizuje i 

reaguje z krzemianem sodu. 

CH3
│ 
CH —  O     CH3
      \     │ 
│      C = O + 2H2O   →     H2CO3 + CHOH       (30) 
      /     │ 
CH2 — O     CH2OH 

Ubocznym produktem reakcji jest 1,2 – propanodiol i węglan sodu, który hydrolizuje 

w środowisku wodnym zgodnie z reakcjami 31 i 32. 

Na2CO3 + H2O → NaHCO3 + NaOH      (31) 

CO3
2- + H2O → HCO3

- + OH-         (32) 

Reakcja jest zasadowa i NaOH powoduje wzrost koncentracji jonu Na+ (wzrasta próg 

koagulacji roztworu). 

 Nowy utwardzacz charakteryzuje się następującymi parametrami 

technologicznymi [105]: 

 gęstość   1200 kg/m3

 zawartość wody  0,44 % 

 punkt wrzenia  241,7oC 

 samozapłon   450 oC 

 punkt zamarzania  - 49,2 oC 

 składowanie   0 - 30 oC  
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10.1. Wpływ octanu sodu na jakość masy z utwardzaczem flodur 

 Dla dokładnej oceny wpływu produktów utwardzania mas na właściwości 

masy opartej o piaski regenerowane przeprowadzono szczegółowe badania 

parametrów mas o zróżnicowanej zawartości octanu sodu. Badano masy, w których 

ilość octanu sodu zmieniała się od 0,0 – 0,3%. 

 Badano wpływ octanu sodu na wytrzymałość na zginanie i ścieralność masy 

ze szkłem wodnym utwardzanej flodurem. Wyniki badań przedstawiono w tabeli VIII 

(załącznik) i na rysunkach 96 i 97. 
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Rys. 96. Wpływ octanu sodu na wytrzymałość na zginanie masy ze szkłem wodnym utwardzonej 
flodurem. 

 Jak widać na rysunku 96 dodatek octanu sodu do mas ze szkłem wodnym 

utwardzanych flodurem spowodował wyraźny spadek wytrzymałości masy. 

Wytrzymałość masy z 0,3 cz.wag. octanu sodu jest tak niska, że po 2 i 4 h czasu 

utwardzania nie można było jej oznaczyć. Dodatek octanu sodu wpływa negatywnie 

również na ścieralność masy ze szkłem wodnym, powodując jej znaczny wzrost. 
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Rys. 97. Wpływ octanu sodu na ścieralność masy ze szkłem wodnym utwardzonej flodurem. 

 Dodatek 0,1 cz.wag. octanu sodu spowodował kilkukrotny wzrost ścieralności 

masy, a kształtka z masy z dodatkiem 0,3 cz.wag. octanu sodu uległa zniszczeniu w 

trakcie wykonywania pomiaru ścieralności. 

 Jak widać przeprowadzone badania potwierdziły przypuszczenia oraz badania 

innych autorów o tym, że głównym czynnikiem, który powoduje trudności w 

regeneracji mas ze szkłem wodnym jest kumulowanie się w regeneracie octanu 

sodu. 

10.2. Badania technologiczne masy ze szkłem wodnym utwardzonej 
utwardzaczem arconate 

 W ramach badań określono wpływ nowego utwardzacza na wybrane 

właściwości technologiczne masy ze szkłem wodnym. Badano wytrzymałość na 

zginanie, przepuszczalność i ścieralność mas z nowym utwardzaczem. Wyniki badań 

porównywano z wynikami uzyskanymi dla masy utwardzanej flodurem. 

Badaniom poddano masy o następującym składzie: 

piasek kwarcowy   100 cz.wag. 

szkło wodne 145       3 cz.wag. 

flodur 3/arconate    0,3 cz.wag. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli IX (załącznik) i na 

rysunkach 98 – 100. 
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Rys. 98. Porównanie wpływu czasu utwardzania na wytrzymałość na zginanie masy utwardzonej 
flodurem i masy utwardzonej arconate. 
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Rys. 99. Porównanie wpływu czasu utwardzania na przepuszczalność masy utwardzonej flodurem i 
masy utwardzonej arconate. 
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Rys. 100. Porównanie ścieralności masy utwardzonej flodurem i masy utwardzonej arconate. 

 Zastosowanie nowego utwardzacza opartego o węglan propylenu zwiększa 

kinetykę procesu utwardzania mas z tym utwardzaczem. A zatem utwardzacz 

arconate należy zaliczyć do utwardzaczy „szybkich”. Ma to zalety, ponieważ 

uzyskano wyższą wytrzymałość po 2 i 4 h utwardzania. Niestety konsekwencją tego 

jest nieco niższa wytrzymałość masy po 24 h utwardzania. 

10.3. Wytrzymałość końcowa na ściskanie masy ze szkłem wodnym 
utwardzonej utwardzaczem arconate 

Stosując nowy utwardzacz postanowiono sprawdzić czy wywiera on 

jakikolwiek wpływ na wybijalność masy, dlatego przeprowadzono badania 

wytrzymałości końcowej na ściskanie w trzech punktach, które odpowiadają 

charakterystycznym ekstremom na klasycznej krzywej wytrzymałości dla masy ze 

szkłem wodnym utwardzanej flodurem. Wyniki badań przedstawiono w tabeli IX 

(załącznik) i na rysunku 101. 
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Rys. 101. Porównanie wpływu temperatury wygrzania na wytrzymałość końcową na ściskanie mas 

utwardzanych flodurem i arconatem. 

 Jak widać na rysunku 101 masy utwardzone utwardzaczem arconate mają 

niższe wartości wytrzymałości końcowej na ściskanie. To obniżenie wytrzymałości 

końcowej na ściskanie w charakterystycznych ekstremach na krzywej Rc
tk = f(T), czyli 

poprawa wybijalności masy z nowym utwardzaczem wynika po części z niższej 

wytrzymałości tej masy w temperaturze otoczenia po 24 h utwardzania. Jest jednak 

możliwy również inny mechanizm wpływu tego utwardzacza na wytrzymałość 

końcową tej masy.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że nowy utwardzacz nie wpływa istotnie 

na zmianę charakteru klasycznej krzywej wytrzymałości końcowej masy ze szkłem 

wodnym. 

10.4. Badania topografii powierzchni mas z utwardzaczem arconate 

 Dla oceny wpływu nowego utwardzacza na proces wiązania mas ze szkłem 

wodnym przeprowadzono obserwacje mas przy wykorzystaniu mikroskopu 

skaningowego. Zasady tych badań omówiono w rozdziale 8.3.2. Na rysunku 102 

przedstawiono mikrofotografie mas ze szkłem wodnym utwardzonych utwardzaczem 

arconate. 
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Rys. 102. Morfologia powierzchni masy ze szkłem wodnym utwardzonej arconate. 

 Na zamieszczonych zdjęciach widać, że utwardzacz arconate nie wpływa na 

sposób destrukcji masy ze szkłem wodnym. Zniszczenie następuje wewnątrz 

warstwy spoiwa, a zatem masa charakteryzuje się kohezyjnym mechanizmem 

destrukcji. 

10.5. Kinetyka utwardzania mas ze szkłem wodnym i utwardzaczem 
arconate 

 Dla oceny wpływu nowego utwardzacza na proces wiązania masy 

przeprowadzono badania ultradźwiękowe. Zasady tych badań omówiono w rozdziale 
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8.7. Na rysunkach 103 – 105 przedstawiono zmianę prędkości fali, stopnia 

utwardzania i kinetykę utwardzania mas ze szkłem wodnym utwardzanych flodurem i 

arconate w funkcji czasu utwardzania. 

0

500

1000

1500

2000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

czas utwardzania, min

pr
ęd

ko
ść

 fa
li,

 m
/s

masa z arconate

masa z flodur

 

Rys. 103. Porównanie prędkości fali ultradźwiękowej przechodzącej przez masę ze szkłem wodnym 
utwardzoną flodurem i utwardzaczem arconate. 
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Rys. 104. Porównanie kinetyki utwardzania mas ze szkłem wodnym utwardzonych flodurem i 
utwardzaczem arconate. 
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Rys. 105. Porównanie kinetyki utwardzania mas ze szkłem wodnym utwardzonych flodurem i 
utwardzaczem arconate. 

 Prędkości fal dla mas utwardzanych różnymi utwardzaczami różnią się nieco 

(rys. 103). Jednak różnice te są niewielkie i mogą być spowodowane różnymi 

czynnikami. 

 Przeprowadzone badania potwierdziły wnioski wyciągnięte z badań 

technologicznych (patrz rozdz. 10.2) mas z nowym utwardzaczem dotyczące 

szybkości ich wiązania. Na rysunku 105 wyraźnie widoczna jest większa kinetyka 

wiązania masy utwardzanej arconate w stosunku do masy utwardzanej flodurem. Z 

wykresu wynika, że masa utwardzona arconate została związana w ciągu około 15 

min, podczas, gdy proces wiązania w przypadku masy utwardzonej flodurem wynosi 

ponad 40 min. 

10.6. Optymalizacja składu 

 W związku z faktem, że utwardzacz arconate, ze względu na jego wysoką 

reaktywność, zapewnia wysoką szybkość utwardzania (patrz rozdz. 10.2, 10.5), 

przeprowadzono badania mające na celu stworzenie możliwości sterowania przez 

odlewnie szybkością utwardzania mas. Poszczególne odlewnie ze względu na swój 

układ techniczno – organizacyjny wymagają od sypkich mas samoutwardzalnych 
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różnych żywotności. Niekiedy, gdy masa z mieszarko – nasypywarki spada 

bezpośrednio do podstawionej formy, żywotność masy może być krótka i wówczas 

można zastosować silnie reaktywny utwardzacz (jak arconate). W innych 

przypadkach, gdy masa z mieszarko – nasypywarki musi być transportowana na 

znaczne odległości, odlewnie wymagają od mas długiej żywotności. 

 W celu umożliwienia swobodnego sterowania przez odlewnie żywotnością 

masy przeprowadzono badania, które polegały na wprowadzeniu do masy czynnika 

spowalniającego. Zaproponowano tu trioctan gliceryny. Dla oceny wpływu trioctanu 

gliceryny na proces wiązania mas utwardzanych arconate przeprowadzono dalsze 

badania [107].  

Badaniom poddano masy o następującym składzie: 

piasek kwarcowy    100 cz.wag. 

szkło wodne 145        3 cz.wag. 

arconate + trioctan   0,3 – 0,36 cz.wag. 

Proporcje utwardzacza arconate do trioctanu zmieniano w zakresie od 20 do 35% 

trioctanu na 100% arconate + trioctan. Badano wytrzymałość mas po 2, 3, 4, 5 i 24h 

utwardzania. Przeprowadzono również badania dla masy o takim samym składzie, 

w których utwardzaczem był flodur i badania, w których nie zastosowano trioctanu 

(100% utwardzacza stanowił arconate). Wyniki przeprowadzonych badań 

przedstawiono w tabeli X (załącznik) i na rysunkach 106 i 107. 
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Rys. 106. Wpływ ilości trioctanu na wytrzymałość na zginanie i żywotność masy utwardzanej 
arconate, przy dodatku utwardzacza 10% w stosunku do szkła wodnego. 
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Rys. 107. Wpływ ilości trioctanu na wytrzymałość na zginanie i żywotność masy utwardzanej 
arconate, przy dodatku utwardzacza 12% w stosunku do szkła wodnego. 

 Przeprowadzone badania  wykazały, że wprowadzenie do masy ze szkłem 

wodnym utwardzanej arconate trioctanu gliceryny wydłuża jej żywotność. Na 

rysunkach 106 i 107 widać, że masa utwardzona arconate ma znacznie krótszą 

żywotność niż masa utwardzona flodurem. Wprowadzenie już 20% trioctanu 

gliceryny zdecydowanie wydłuża żywotność badanej masy. Dodatkowo trioctan 

gliceryny powoduje wzrost wytrzymałości masy po 24 h utwardzania. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że utwardzacz arconate zmienia 

szybkość utwardzania masy ze szkłem wodnym. Jednak dla warunków 

przemysłowych bardzo istotne jest określenie żywotności masy. 

 W związku z powyższym przeprowadzono dodatkowo badania żywotności 

mas, w których zastosowano trioctan gliceryny. Jego zawartość zmieniano w 

zakresie od 20 – 100% w stosunku do utwardzacza arconate. Wyniki badań 

zamieszczono w tabeli X (załącznik). Za żywotność przyjęto czas, po którym 

wytrzymałość badanej masy po 24 h utwardzania spadła o 30%. 

Z badań wynika, że zwiększenie zawartości trioctanu w stosunku do arconate z 20% 

do 50% powoduje wzrost żywotności masy z 1,95 min do 5,40 min. Udział 75% 

trioctanu zapewnia żywotność masy równą 23,4 min, a zwiększenie jego zawartości 

do 100% daje żywotność masy równą 84,1 min. Masa utwardzona flodurem 

wykazała żywotność równą 7,4 min. 
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 Jak widać stosowanie utwardzacza arconate i spowalniacza w postaci 

trioctanu gliceryny umożliwia odlewni bardzo precyzyjne sterowanie szybkością 

wiązania masy, którą można dopasować do lokalnych warunków zakładu. 

10.7. Skłonność masy do deformacji cieplnej 

 Za pomocą parametru hot distortion opisanego szczegółowo w rozdziale 8.6 

przeprowadzono ocenę wpływu nowego utwardzacza na zachowanie się masy w 

podwyższonych temperaturach [107].  

Na rysunku 108 przedstawiono porównanie deformacji cieplnej mas ze szkłem 

wodnym utwardzanych estrem kwasu octowego (flodur) i estrem kwasu węglowego 

(arconate). 
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Rys. 108. Deformacja cieplna mas ze szkłem wodnym utwardzonych flodurem i arconate. 

Analizując wykres możemy zauważyć, że masa utwardzona flodurem 

zdecydowanie odbiega swoim przebiegiem od masy utwardzonej arconate. W 

przypadku masy utwardzonej flodurem I faza odkształcenia widoczna jest jako 

niewielkie odkształcenie powyżej położenia początkowego kształtki. Po upływie około 

20 s rozpoczyna się II faza odkształcenia. Ze względu na spadek wytrzymałości 

związany z oddziaływaniem ciepła kształtka wykonana z masy ze szkłem wodnym 

ulega gwałtownemu złamaniu. Czas, od momentu rozpoczęcia badania do złamania 

kształtki wynosi około 45 s. Wynika z tego, że wytrzymałość na deformację termiczną 

mas ze szkłem wodnym nie jest zbyt wysoka.  
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Wyniki otrzymane dla masy utwardzanej arconate różnią się znacząco. W tym 

przypadku początkowa wielkość odkształcenia w I fazie deformacji jest taka sama jak 

dla masy utwardzonej flodurem. Jednak zastosowanie nowego utwardzacza 

powoduje, że I faza deformacji zachodzi w dłuższym czasie. Trwa praktycznie przez 

cały czas pomiaru aż do złamania się kształtki. II faza deformacji pojawia się 

pomiędzy 65 a 90 s badania i wielkość odkształcenia w tym czasie jest niewielka. 

Ponowne przejście badanej kształtki do I fazy odkształcenia charakteryzuje się 

również niewielkim odkształceniem od początkowego położenia próbki. Praktycznie 

w czasie pomiaru kształtka zachowuje się bardzo stabilnie, aż do momentu utraty 

wytrzymałości i jej złamania. Czas, od momentu rozpoczęcia badania do złamania 

kształtki wynosi około 125 s.  

Jak widać z przedstawionych wyników, masy wykonane z zastosowaniem 

nowego utwardzacza mają znacznie wyższą stabilność termiczną. 

10.8. Wstępne próby regeneracji mas ze szkłem wodnym utwardzanych 
flodurem i arconate 

 Dla potwierdzenia wpływu nowego utwardzacza na proces regeneracji 

mechanicznej przeprowadzono wstępne badania mas poddanych temu procesowi.  

 Utwardzoną masę formierską dzielono na trzy części, z których każdą 

wygrzewano w temperaturze charakterystycznej dla innego ekstremum na krzywej 

wytrzymałości końcowej na ściskanie mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym. I 

tak 1/3 mas wygrzewano przy temperaturze 200oC, 1/3 przy 600oC i 1/3 przy 800oC. 

Kształtki wygrzewano w laboratoryjnym piecu elektrycznym SNOL 8,2/1100 (P). 

Parametry procesu: 

Czas dogrzewania     5min/100o

Czas wygrzewania w danej temperaturze 15min 

Studzenie      z piecem 

 Proces regeneracji właściwej prowadzono w mieszarce krążnikowej typu 

Simpson. Porcja masy ważyła od 1 do 3 kg, a czas procesu wynosił 20 min (2×10 

min). 

Przed regeneracją masę suszono w laboratoryjnym piecu elektrycznym SNOL  

8,2/1100 (P) w temperaturze około 120oC przez około 10 min. 
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Odpylanie masy zregenerowanej przeprowadzono przy użyciu klasyfikatora 

kaskadowego. Przygotowane porcje masy rozkruszonej (cząstki o średnicy < 3 mm) 

wsypywano do podajnika masy przy klasyfikatorze kaskadowym. Odpylanie miało na 

celu usunięcie frakcji < 0,1 mm. Na tak przygotowanym regeneracie sporządzano 

masę formierską, którą poddawano badaniom. Skład mas był następujący: 

regenerat    100 cz.wag. 

szkło wodne 145       3 cz.wag. 

arconate lub flodur 3   0,3 cz.wag 

Regenerat złożony był w 1/3 z masy wygrzanej przy 200oC, w 1/3 z masy 

wygrzanej przy 600oC, w 1/3 z masy wygrzanej przy 800oC. 

Badano wytrzymałość na zginanie mas sporządzonych na bazie regeneratu po 2, 4 i 

24 h utwardzania.  

Na rysunkach 109 – 111 oraz w tabeli XII (załącznik) przedstawiono 

porównanie wpływu kolejnych cykli regeneracji na wytrzymałość na zginanie masy ze 

szkłem wodnym utwardzonej flodurem i masy utwardzonej arconate. 
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Rys. 109. Wpływ kolejnych cykli regeneracji na wytrzymałość na zginanie mas ze szkłem wodnym po 
2 h utwardzania. 

 Wytrzymałość masy na bazie regeneratu utwardzonej flodurem po 2 h 

utwardzania obniża się po każdym kolejnym cyklu regeneracji. Podobnie zachowuje 

się masa utwardzana utwardzaczem arconate, ale w jej przypadku spadek 

wytrzymałości jest mniejszy i nawet po dziewiątym cyklu regeneracji nie jest ona 
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niższa od wytrzymałości masy utwardzonej flodurem sporządzonej na bazie 

świeżego piasku. 
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Rys. 110. Wpływ kolejnych cykli regeneracji na wytrzymałość na zginanie mas ze szkłem wodnym po 
4 h utwardzania. 

 Podobnie jak po 2 h utwardzania, po 4 h obserwuje się spadek wytrzymałości 

obu mas, przy czym spadek wytrzymałości mas utwardzanych flodurem jest większy, 

a wytrzymałość mas utwardzonych arconate nie spada poniżej wytrzymałości masy 

utwardzonej flodurem sporządzonej na bazie świeżego piasku. 
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Rys. 111. Wpływ kolejnych cykli regeneracji na wytrzymałość na zginanie mas ze szkłem wodnym po 
24 h utwardzania. 

 Po 24 h utwardzania wytrzymałość na zginanie obu mas wzrasta z kolejnymi 

cyklami regeneracji. W przypadku mas utwardzanych arconate obserwuje się duży 

wzrost wytrzymałości już po jednym cyklu regeneracji znacznie przewyższający 
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wytrzymałość masy utwardzonej flodurem sporządzonej na bazie świeżego piasku. 

Każdy kolejny cykl regeneracji powoduje wzrost wytrzymałości badanych mas w 

stosunku do masy utwardzonej flodurem sporządzonej na bazie świeżego piasku. 

 Powyższe próby należy traktować jako wstępne. Należy bowiem pamiętać, że 

w przebadanych masach ilość skumulowanego octanu sodu była jeszcze niewielka. 

Ostateczne wyjaśnienie tego problemu wymaga przeprowadzenia regeneracji na 

urządzeniu półprzemysłowym. 

10.9. Wstępne próby przemysłowe 

 W celu zweryfikowania badań laboratoryjnych przeprowadzono próby 

przemysłowe z udziałem mas ze szkłem wodnym i utwardzaczem arconate. Próby 

przeprowadzono w kilku krajowych odlewniach staliwa, w tym w Odlewni Zanam-

Legmet Sp. z o.o. Z masy ze szkłem wodnym i utwardzaczem arconate zostały 

wykonane formy do odlania szczęk do kruszarki ze staliwa L120G13. Temperatura 

zalewania wynosiła 1410oC. Z obserwacji wynika, że formy te wykazywały się lepszą 

wybijalnością niż formy z mas ze szkłem wodnym utwardzonym flodurem. Natomiast 

jakość powierzchni odlewów była dobra, nie odbiegająca od jakości powierzchni przy 

stosowaniu mas utwardzanych flodurem. Na rysunku 112 przedstawiono formę 

wykonaną z masy ze szkłem wodnym utwardzonej utwardzaczem arconate. 

 

 
Rys. 112. Forma wykonana z masy ze szkłem wodnym utwardzonej utwardzaczem arconate. 
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 Po przeprowadzeniu wstępnych prób nowy utwardzacz został wdrożony w 

Odlewni Staliwa Baupol Sp. z o.o. Kolejne próby wdrożenia są prowadzone w 

Odlewni Ostrowiec Sp. z o.o. 

 Wszystkie wymienione tu odlewnie przygotowują się do budowy systemów 

regeneracji mas i uznały, że warunkiem wdrożenia systemu regeneracji jest 

wprowadzenie sypkich mas samoutwardzalnych z nowym utwardzaczem arconate. 

11. Podsumowanie próby poprawy regenerowalności mas ze 
szkłem wodnym 

 Szczegółowa analiza wyników poszczególnych badań dotyczących możliwości 

poprawy regenerowalności mas ze szkłem wodnym przez zastosowanie nowego 

utwardzacza estrowego wykazała, że zastosowanie utwardzacza arconate eliminuje 

z mas zużytych uwodniony octan sodu, który przy stosowaniu floduru jest przyczyną 

znacznego pogorszenia jakości mas opartych o piaski regenerowane. Tworzący się 

jako produkt reakcji węglan sodu tych negatywnych skutków nie powoduje. Umożliwi 

to zastosowanie w masach dużych zawartości regeneratu. 

 Dodatkowo utwardzacz arconate powoduje poprawę wybijalności masy, a 

także zwiększa jej stabilność cieplną mierzona parametrem hot distortion. 

 Stosowanie technologii mas ze szkłem wodnym z zastosowaniem 

utwardzacza arconate oraz spowalniacza w postaci trioctanu gliceryny umożliwia 

precyzyjne sterowanie szybkością utwardzania mas w warunkach przemysłowych. 

 Bardzo pozytywne wyniki wdrożeń tej technologii w kilku odlewniach są 

dodatkowym, głównym weryfikatorem przydatności technologii mas ze szkłem 

wodnym i nowym utwardzaczem estrowym. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 
 W oparciu o przeprowadzone studia literaturowe, szczegółową analizę 

procesów utwardzania oraz destrukcji cieplnej i mechanicznej sypkich mas 

samoutwardzalnych ze szkłem wodnym i utwardzaczem estrowym można 

sprecyzować następujące wnioski końcowe: 

1. Zaproponowany w ramach pracy nowy dodatek Glassex, o charakterze 

nieorganicznym, poprawia wybijalność mas ze szkłem wodnym określaną 

metodami: zgodnie z PN-85/11005, w oparciu o pomiar wytrzymałości 

końcowej na ściskanie oraz w oparciu o badania ultradźwiękowe. 

2. Nowy dodatek powoduje zmianę charakteru krzywej wytrzymałości końcowej 

w funkcji czasu. Na krzywej nie występuje I maksimum przy temperaturze 

około 200oC, a II maksimum (przy temperaturze około 800oC) jest 

przesunięte w kierunku wyższych temperatur. Wytrzymałość końcowa masy 

z nowym dodatkiem w  zakresie temperatur wygrzania 200 – 900oC jest 

niższa niż masy bez tego dodatku. 

3. Nowy dodatek nie wpływa na kinetykę utwardzania mas ze szkłem wodnym i 

nie pogarsza wytrzymałości oraz przepuszczalności masy. Jednak, jak 

wykazały badania spektroskopowe w podczerwieni, występuje chemiczne 

oddziaływanie dodatku. 

4. Badania dodatku w stanie rozdrobnionym wykazały brak wpływu stopnia 

rozdrobnienia dodatku na efekt jego działania, co pozwoli na mieszanie mas 

z tym dodatkiem także w mieszarkach wysokoobrotowych. 

5. Działanie dodatku tłumaczy się hamowaniem w podwyższonych 

temperaturach ekspansji masy, co eliminuje powstawanie w niej naprężeń i 

tym samym poprawia wybijalność. W nowym dodatku nie stwierdzono jednak 

obecności reaktywnej fazy γ-Al2O3, która mogłaby być odpowiedzialna za 

mechanizm działania nowego dodatku. Natomiast obecność Al2O3 daje 

podstawy do stwierdzenia, że związek ten ma korzystny wpływ na 

wybijalność masy również w stanie związanym. 

6. Nowy dodatek zwieksza stabilność cieplną masy ze szkłem wodnym 

mierzoną parametrem hot distortion. 
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7. Słuszność stosowania nowego dodatku potwierdziły wstępne próby 

przemysłowe. 

8. Powodem złej regenerowalności mas ze szkłem wodnym utwardzanych 

flodurem jest kumulujący się w regeneracie octan sodu, który znacznie 

pogarsza wytrzymałość i ścieralność mas opartych o piaski regenerowane. 

Dlatego poprawę regenerowalności mas ze szkłem wodnym sporządzanych 

w technologii estrowej można uzyskać stosując inny utwardzacz estrowy, 

oparty o estry kwasu węglowego (arconate). 

9. Zastosowanie spowalniacza w postaci trioctanu gliceryny nie tylko pozwala 

wydłużyć żywotność mas z nowym utwardzaczem, ale odpowiednia 

kombinacja nowego utwardzacza ze spowalniaczem daje możliwość 

sterowania żywotnością masy, co pozwala odlewniom dostosować 

technologię do wymogów Zakładu. 

10. Nowy utwardzacz zwiększa stabilność cieplną masy ze szkłem wodnym, 

mierzoną parametrem hot distortion. 

11. Wstępne próby regeneracji masy potwierdziły słuszność stosowania nowej 

technologii. Przydatność stosowania nowej metody potwierdza jej wdrożenie 

w przemyśle.  
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Spis tabel 

Tabela I.  Wyniki próby wybijalności mas pzreprowadzone zgodnie z PN wykonane w K.Z.O. 
ZREMB S.A. 

Tabela II.  Wyniki badań wytrzymałości końcowej na ściskanie masy bez dodatku i mas z 0,5 i 1,0 
cz. wag. perlitu ekspandowanego klas od I do III. Badania wykonane przy pomocy 
urządzenia INSTRON. 

Tabela III.  Wyniki badań wytrzymałości końcowej na ściskanie masy bez dodatku i mas z 0,75 i 1,25 
cz. wag. perlitu ekspandowanego klas od I do III. Badania wykonane przy pomocy 
urządzenia INSTRON. 

Tabela IV.  Badania wybranych właściwości technologicznych mas z dodatkiem 0,5 – 1,25 cz.wag. 
perlitu ekspandowanego kl. I – III. 

Tabela V.  Badania wybranych właściwości technologicznych mas z dodatkiem Glassex w stanie 
wyjściowym i z dodatkiem Glassex rozdrobnionym. Badania wytrzymałości końcowej na 
ściskanie. 

Tabela VI.  Pomiar ekspansji masy ze szkłem wodnym bez dodatku (I- pomiar przed wygrzewaniem, 
mm; II- pomiar po wygrzaniu, mm). 

Tabela VII.  Pomiar ekspansji masy ze szkłem wodnym z dodatkiem Glassex (I- pomiar przed 
wygrzewaniem, mm; II- pomiar po wygrzaniu, mm). 

Tabela VIII.  Wpływ octanu sodu na wytrzymałość na zginanie i ścieralność masy ze szkłem wodnym 
utwardzanej flodurem. 

Tabela IX.  Badania wybranych właściwości technologicznych mas ze szkłem wodnym utwardzanych 
utwardzaczem arconate. Badania wytrzymałości końcowej na ściskanie. 

Tabela X.  Badania wpływu trioctanu gliceryny na wytrzymałość na zginanie mas ze szkłem wodnym 
utwardzanych utwardzaczem arconate. 

Tabela XI.  Badania wpływu trioctanu gliceryny na żywotność mas ze szkłem wodnym utwardzanych 
utwardzaczem arconate.  

Tabela XII.  Badanie wpływu regeneracji mechanicznej mas ze szkłem wodnych utwardzanych 
flodurem i arconate na wytrzymałość na zginanie tych mas. 



Tabela I. Wyniki próby wybijalności zgodnie z PN przeprowadzone w K.Z.O. ZREMB S.A. 
 

rodzaj masy liczba uderzeń praca [kJ]

571 bez dodatku 
537 

554  0,903

338 z 0,5 cz. wag. perlitu kl. I 
448 

393  0,641

551 z 0,5 cz. wag. perlitu kl. II 
591 

571  0,931

289  z 1,0 cz. wag. perlitu kl.II 
186 

237,5  0,387

595 z 0,5 cz. wag. perlitu kl.III 
- 

595  0,970

420 
z 1,0 cz. wag. perlitu kl. III 

365 
392,5  0,640

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela II. Wyniki badań wytrzymałości końcowej na ściskanie masy bez dodatku i mas z 0,5 i 1,0 cz. wag. perlitu 
ekspandowanego klas od I do III. Badania wykonane przy pomocy urządzenia INSTRON. 
 

temperatura 
wygrzania [oC] 100 200 300 400oC 500 600 

rodzaj masy P[N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] 

2542,30      1506,930 1889,665 1392,423 1803,054 1522,648
bez dodatku 

3012,80 

1,415 

1873,720 

1,722 

1059,444 

1,502 

1958,551 

0,853 

966,718 

0,705 

1446,609 

0,756 

3727,095      2312,980 1503,570 1976,195 1481,460 1542,262
z 0,5 cz.wag. perlitu 

kl. I 
4374,953 

2,063 

2670,290 

1,269 

1608,528 

0,793 

2349,395 

1,102 

1686,331 

0,807 

- 

0,786 

3258,239      2303,310 1912,00 2116,589 1209,358 1523,891
z 0,5 cz. wag. perlitu 

kl. II 
3246,502 

1,656 

- 

1,173 

1959,020 

0,986 

2145,035 

1,085 

1310,168 

0,642 

1119,233 

0,673 

2620,405      2878,869 1762,20 1358,742 1296,727 953,022
z 1,0 cz. wag. perlitu 

kl. II 
3636,235 

1,593 

2878,869 

1,217 

1266,843 

0,771 

1433,355 

0,711 

1213,037 

0,639 

- 

0,485 

4331,713      1934,685 1916,60 1666,210 1746,717 990,138
z 0,5 cz. wag. perlitu 

kl. III 
4903,840 

2,352 

3019,732 

1,262 

1970,635 

0,990 

1563,036 

0,822 

1851,133 

0,916 

761,853 

0,446 

3266,211      1892,370 1702,640 1811,243 899,560 642,659
z 1,0 cz. wag. perlitu 

kl. III 
4513,587 

1,981 

2352,666 

1,081 

1761,80 

0,882 

1554,428 

0,8571 

872,898 

0,451 

- 

0,327 



 
Tabela II. cd. 
 

temperatura 
wygrzania [oC] 700 800 900 1000 1100 1200 

rodzaj masy P [N] Rc
tk 

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] 

1133,113      4389,194 1293,816 2677,951 1826,024 2390,386
bez dodatku 

1206,313 

0,596 

2923,555 

1,862 

- 

0,659 

2356,935 

1,282 

1723,028 

0,904 

2172,70 

1,162 

750,6123      1738,620 1180,120 1963,423 2585,609 3739,732
z 0,5 cz.wag. perlitu 

kl. I 
666,109 

0,361 

1744,455 

0,887 

1361,309 

0,647 

1938,111 

0,994 

2695,297 

1,345 

3325,607 

1,799 

1420,750      1489,718 1769,642 1854,594 3086,996 4147,775
z 0,5 cz. wag. perlitu 

kl. II 
- 

0,724 

1448,628 

0,748 

1675,716 

0,877 

2846,165 

1,197 

- 

1,572 

3138,674 

1,858 

648,6291      879,3953 858,818 1344,393 2032,663 4271,508
z 1,0 cz. wag. perlitu 

kl. II 
952,032 

0,408 

1041,531 

0,489 

912,699 

0,451 

1402,854 

0,700 

2213,763 

1,081 

4027,694 

2,113 

1410,555      2772,165 3444,460 3490,040 3289,746 3470,434
z 0,5 cz. wag. perlitu 

kl. III 
1426,867 

0,723 

2147,464 

1,253 

2956,495 

1,630 

2426,630 

1,507 

4422,475 

1,964 

3055,708 

1,662 

840,692      1779,617 1019,236 2149,480 2478,374 3520,837
z 1,0 cz.wag. perlitu 

kl. III 
875,396 

0,437 

2293,366 

1,037 

813,500 

0,467 

2354,141 

1,147 

1940,049 

1,125 

3541,965 

1,799 

 
 
 
 



Tabela III. Wyniki badań wytrzymałości końcowej na ściskanie masy bez dodatku i mas z 0,75 i 1,25 cz. wag. perlitu 
ekspandowanego klas od I do III. Badania wykonane przy pomocy urządzenia INSTRON. 
 

temperatura 
wygrzania [oC] 100 200 300 400 500 600 

rodzaj masy P[N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk 

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] 

  3239,775 5220,947 4614,225 2281,587 2008,661 926,772 
bez dodatku 

3832,752 

1,801 

5228,801 

  2,661 

5164,005 

2,490 

2513,28 

1,221 

1604,180 

0,920 

1237,005 

0,551 

3956,453      3432,198 3377,220 2617,346 1083,852 783,437
z 0,75 cz.wag. perlitu 

kl. I 
4019,285 

2,031 

3440,052 

1,750 

2674,287 

1,541 

1741,625 

1,110 

1865,325 

0,751 

979,787 

0,449 

5501,727      3748,322 2532,915 1613,997 1828,019 390,737
z 0,75 cz. wag. 

perlitu kl. II 
5509,581 

2,804 

3756,176 

1,911 

2222,682 

1,211 

1299,837 

0,742 

1081,889 

0,741 

555,671 

0,241 

4197,963      2591,820 2100,945 1398,012 653,846 371,102
z 1,25 cz. wag. 

perlitu kl. II 
4209,744 

2,141 

2599,674 

1,322 

2261,952 

1,111 

922,845 

0,591 

956,225 

0,410 

484,985 

0,218 

5138,480      3337,950 2316,930 1959,573 1331,253 673,481
z 0,75 cz. wag. perlitu 

kl. III 
5150,261 

2,620 

2909,907 

1,591 

2599,674 

1,252 

2089,164 

1,072 

1857,471 

0,812 

1015,130 

0,401 

4948,020      3279,045 2513,280 2220,719 1659,1575 665,627
z 1,25 cz. wag. 

perlitu kl. III 
4959,801 

2,523 

3946,635 

1,840 

2909,907 

1,381 

1828,019 

1,031 

1211,480 

0,731 

1022,984 

0,430 



 
 
Tabela III. cd. 
 

temperatura 
wygrzania [oC] 700 800 900 1000 1100 1200 

rodzaj masy P [N] Rc
tk 

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk  

[MPa] P [N] Rc
tk 

 [MPa] 

2205,011      3901,475 4339,335 3465,578 2344,419 2045,967
bez dodatku 

2079,347 

1,091 

4466,963 

2,131 

3553,935 

2,010 

3563,753 

1,790 

2654,652 

1,273 

1610,070 

0,931 

767,729      1531,530 3485,213 4146,912 2684,105 3282,972
z 0,75 cz.wag. perlitu 

kl. I 
964,079 

0,441 

1924,230 

0,880 

3779,738 

1,850 

4574,955 

2,221 

2550,587 

1,333 

3051,279 

1,613 

1142,757      2477,937 2725,338 3997,686 2507,390 2554,514
z 0,75 cz. wag. 

perlitu kl. II 
1299,837 

0,622 

2552,550 

1,281 

3129,819 

1,491 

4205,817 

2,089 

2636,981 

1,310 

2263,916 

1,227 

494,802      1254,677 1959,573 2750,864 2754,791 2927,579
z 1,25 cz. wag. 

perlitu kl. II 
761,838 

0,320 

1136,867 

0,609 

2364,054 

1,101 

2625,200 

1,369 

2629,127 

1,371 

2688,032 

1,430 

1099,560      1961,537 2966,849 3921,110 3948,599 2126,471
z 0,75 cz. wag. 

perlitu kl. III 
828,597 

0,491 

2047,931 

1,021 

3049,316 

1,532 

4015,358 

2,021 

3548,045 

1,909 

2314,967 

1,131 

610,649 1162,392 2045,967  3512,702  1912,449  2362,091 
z 1,25 cz.wag. 
perlitu kl. III 

331,832 

0,240 

1040,655 

0,561 

1688,610 

0,951 

 3634,439 

1,820  

 2407,251 

1,100  

 2621,273 

 1,269 

 
 



Tabela IV. Badania wybranych właściwości technologicznych mas z dodatkiem 0,5 – 1,25 cz.wag. perlitu ekspandowanego 
kl. I – III. 

 Rg
u [MPa] Pu, ·10-8 [m2/Pa·s] S [%]  Rg

u [MPa] Pu, ·10-8 [m2/Pa·s] S [%] 

rodzaj 
masy 

  czas 
utw. 

[h] 
kształt 

2            4 24 2 4 24
masa 
przed 

[g] 

masa 
po [g] 

rodzaj 
masy 

  czas 
utw. 

[h] 
kształt 

2 4 24 2 4 24
masa 
przed 

[g] 

masa 
po [g] 

1 0,599                1,095 2,410 530 550 540 145,6 143,8 1 0,529 0,815 1,587 680 700 650 146,6 145,6
2                  0,582 0,956 2,485 530 570 570 148,5 147,1 2 0,607 0,628 1,504 720 690 680 145,2 144,5
3                  0,688 1,100 2,354 560 540 540 144,7 143,9 3 - 0,696 1,237 690 645 650 147,1 146,5

bez 
dodatku 

śr.                0,623 1,050 2,416 540 533,3 560 1,080

bez 
dodatku 

śr. 0,568 0,713 1,442 697 678 660 0,502

1                  0,575 0,785 2,360 500 510 520 144,0 141,2 1 0,637 0,752 1,376 715 700 655 141,8 140,8
2                  0,683 0,828 2,343 520 520 500 144,7 142,0 2 0,691 0,777 1,404 700 710 680 140,9 140,2
3                  0,753 1,002 2,333 510 500 490 144,2 141,8 3 0,558 0,871 1,459 705 705 700 150,5 139,8

z 0,5 
cz.wag. 
perlitu 

kl. I 
śr.                0,670 0,872 2,345 510 510 503,3 1,857

z 0,75 
cz.wag. 
perlitu 

kl. I 
śr. 0,628 0,800 1,413 707 705 678 0,532

1                  0,658 0,892 1,700 600 700 640 133,8 127,4 1 0,568 0,532 0,680 750 750 675 138,3 135,0
2                  0,596 1,135 1,816 650 750 750 132,1 122,1 2 0,486 0,678 0,870 740 720 700 137,8 134,6
3                  0,635 0,943 1,814 640 710 600 140,9 133, 7 3 0,487 0,729 0,775 740 750 680 138,8 135,69

z 1,0 
cz.wag. 
perlitu 

kl. I 
śr.                0,630 0,990 1,777 630 720 663,3 5,776

z 1,25 
cz.wag. 
perlitu 

kl. I 
śr. 0,513 0,646 0,775 743 740 685 1,059

1                  0,851 1,105 1,743 550 520 550 141,2 137,7 1 0,768 0,787 1,505 540 550 520 148,5 148,3
2                  0,917 1,093 1,811 540 530 500 142,5 140,0 2 0,657 0,740 1,212 555 550 525 148,5 147,9
3                  0,846 0,992 1,914 500 550 520 142,7 139,5 3 0,660 0,831 1,721 550 550 525 148,9 147,93

z 0,5 
cz.wag. 
perlitu 

kl. II 
śr.                0,871 1,063 1,823 530 533,3 523,3 2,188

z 0,75 
cz.wag. 
perlitu 

kl. II 
śr. 0,695 0,786 1,479 548,3 550 523,3 0,390

1                  0,595 1,175 2,311 520 560 700 144,6 141,5 1 0,265 0,357 1,013 700 660 580 140,74 139,4
2                  0,605 1,133 2,304 600 560 610 144,6 141,4 2 0,340 0,560 1,104 700 605 640 141,67 138,87
3                  0,410 1,057 2,835 500 520 700 149,5 145,1 3 0,478 0,631 - 680 660 640 142,2 140,9

z 1,0 
cz.wag. 
perlitu 

kl. II 
śr.                0,537 1,122 2,483 540 546,7 670 2,433

z 1,25 
cz.wag. 
perlitu 

kl. II 
śr. 0,361 0,516 1,059 693 642 620 1,05

1                  0,577 1,106 1,968 550 540 550 140,7 139,3 1 0,547 0,547 1,202 680 700 700 140,2 139,9
2                  0,469 0,802 2,266 540 555 540 141,7 140,4 2 0,481 0,529 1,312 700 700 700 140,5 139,4
3                  0,501 1,217 2,095 545 - 545 141,7 140,4 3 0,455 0,733 1,008 740 730 660 142,0 141,3

z 0,5 
cz.wag. 
perlitu kl. 

III 
śr.                0,516 1,042 2,110 545 547,5 545 0,936

z 0,75 
cz.wag. 
perlitu 
kl. III 

śr. 0,494 0,603 1,174 707 710 686,7 0,789

1                  0,784 0,99 1,854 530 580 560 139,9 137,0 1 0,457 0,46 0,386 600 605 560 140,8 139,3
2                  0,993 0,77 2,118 520 520 570 141,5 138,4 2 0,389 0,53 0,367 600 600 600 140,12 138,6
3                  0,764 0,906 1,862 560 540 580 139,3 136,3 3 0,298 0,297 0,401 600 590 560 141,2 139,72

z 1,0 
cz.wag. 
perlitu kl. 

III 
śr.                0,847 0,889 1,945 533,7 560 565 2,125

z 1,25 
cz.wag. 
perlitu 
kl. III 

śr. 0,381 0,429 0,385 600 598 573,3 2,295
 



Tabela V. Badania wybranych właściwości technologicznych mas z dodatkiem Glassex w stanie wyjściowym i z dodatkiem 
Glassex rozdrobnionym. 
 

 Rg
u [MPa] Pu, ·10-8 [m2/Pa·s] S [%] Rc

tk [MPa] 

rodzaj 
masy  2 [h] 4 [h] 24 [h] 2 [h] 4 [h] 24 [h] 

masa 
przed 

[g] 

masa 
po [g] 

200 
[oC] 

600 
[oC] 

800 
[oC] 

1            0,828 1,094 1,846 700 800 800 152,72 151,99 1,020 0,470 1,99

2            0,852 1,119 1,928 650 780 720 155,69 154,68 1,220 0,380 2,178

3           - 1,185 0,029 800 730 850 152,03 151,14 1,180 0,540 2,089

bez 
dodatku 

śr.           0,840 1,133 1,934 716,67 770 756,67 0,571 1,140 0,463 2,086

1            0,897 1,232 2,292 900 950 900 145,65 142,82 1,512 0,510 0,640

2            0,895 1,106 2,361 870 980 880 147,92 144,85 1,390 0,320 0,600

3            0,861 1,297 2,382 850 900 900 146,19 143,27 1,451 0,420 0,600
z Glassex 

śr.           0,879 1,122 2,345 873,33 943,33 893,33 2,010 1,451 0,416 0,613

1            0,895 1,298 2,115 1000 1050 1000 148,77 145,83 1,460 0,470 0,460

2            0,871 1,187 2,305 900 950 950 148,30 145,63 1,650 0,300 0,590

3            0,866 1,299 2,210 950 870 850 146,22 143,03 1,387 0,490 0,640

z Glassex 
rozdrobn. 

śr.           0,877 1,261 2,210 950 956,67 933,33 1,983 1,499 0,420 0,563

 
 



Tabela VI. Pomiar ekspansji masy ze szkłem wodnym bez dodatku (I- pomiar przed wygrzewaniem, mm; II- pomiar po 
wygrzaniu, mm). 
 

1000C 2000C 3000C 4000C 5000C 6000C 7000C 8000C 9000C 10000C 11000C 12000C 
Kształtka 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Wys. 51                        51 51 51 51 51 51 51 50 50 51 51 50,5 50 50 51 51 51 50,5 50,5 51 51 50,5 52

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 51 50 50,5 50 51 50 50 50 50 50 51,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 51 50 50,3 50 50 50 52

1 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 51 50 50,3 50 50 50 52

Wys. 51                        51 51 51 52 52 51,5 51,5 50 50 51 51 51 51 50,5 50,5 50,5 51 51 51,1 50,5 51 50 52

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,3 50 50,5 50 51,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,4 50 51 50 52

2 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 51 50 52

Wys. 50,5                        50,5 50,5 50,5 51 51 50,5 50,5 51 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50 50,5 50,5 50,5 51 51,3 50 51 51 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50 50 50,6 50 50,5 50 51,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 51 50 50,6 50 51 50 52

3 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 51 50 50,8 50 51 50 52

Wys. 51,5                        51,5 51,5 51,5 51 51 51 51 51 51 51 51,5 51 51 50 50,5 51 51 50,5 50,6 51 52 51 52,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50,2 50 50 50 51

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50,4 50 50 50 51,5

4 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50,4 50 50,5 50 52

Wys. 51                        51 51,5 51,5 51 51 51 51 51 51 51 51 50 51 50,5 51 50 51 50,5 50,7 50 51 50 51,5

øgóra 50,5                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50 50 50,1 50 50,5 50 51,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,1 50 51 50 52

5 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,5 50 50,3 50 52 50 52

Wys. 50,5                        50,5 51 51 51 51 51,5 51,5 - - - - 51 51 50 51 51 51 51 50,8 51,5 50,5 50,5 52

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 - - - - 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,1 50 50,5 50 51,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 - - - - 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,0 50 50,5 50 52

6 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 - - - - 50 50,5 50 50,5 50 50 50 50,4 50 50,5 50 52

 



Tabela VII. Pomiar ekspansji masy ze szkłem wodnym z dodatkiem Glassex (I- pomiar przed wygrzewaniem, mm; II- pomiar 
po wygrzaniu, mm). 
 

1000C 2000C 3000C 4000C 5000C 6000C 7000C 8000C 9000C 10000C 11000C 12000C 
Kształta 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Wys. 51                        51 51 51 50 50 51 51 51 51 51 51,5 51 51 51 51 51 51 50,5 50,5 50 50,5 50,5 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,1 50 50 50 50,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,2 50 50,5 50 50,5

1 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,1 50 51 50 50,5

Wys. 51                        51 50,5 50,5 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50,5 50,5 50 50 51 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,2 50 50 50 51

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,3 50 50,5 50 51

2 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,5 50 51

Wys. 51                        51 50 50 51 51 51 51 51,5 51,5 51 51 50,5 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 52

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50 50 50,1 50 50,5 50 51

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,3 50 51 50 51

3 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,3 50 51 50 51

Wys. 51                        51 51 51 50 50 51 51 51 51 51 51,5 51 51 51 51 51 51 50 50,1 50 51 50,5 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,4 50 50 50 50,5 50 50 50 50,4 50 50 50 51

4 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50 50 50,3 50 50,5 50 51

Wys. 52                        52 50,5 50,5 50 50 50,5 50,5 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50,2 51 51 51 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,2 50 50 50 50 50 50 50 50,1 50 50 50 51

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,1 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,2 50 50 50 51

5 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,1 50 50 50 50,5 50 50,5 50 50,2 50 50 50 51

Wys. 50                        50 51 51 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50,5 51 51 51 50,5 50,5 50 50,5 51 51,5

øgóra 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,2 50 50 50 50,5

øśrod 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,4 50 50 50 51

6 

ødół 50                        50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,5 50 50,4 50 50 50 51

 



Tabela VIII. Wpływ octanu sodu na wytrzymałość na zginanie i ścieralność masy ze szkłem wodnym utwardzanej flodurem. 
 

 Rg
u [MPa] S [%] 

rodzaj masy  2 [h] 4 [h] 24 [h] 
masa 
przed 

[g] 
masa 
po [g] 

1      0,623 1,229 2,151 152,72 151,99

2      0,676 0,927 1,927 155,69 154,68

3      0,648 1,043 2,026 152,03 151,14
bez dodatku 

śr.     0,649 1,066 2,035 0,571

1      0,722 0,995 1,830 153,21 150,43

2      0,600 0,943 1,911 153,39 150,67

3      0,705 0,940 1,636 150,09 149,04
z 0,05 cz.wag. 
octanu sodu 

śr.     0,676 0,959 1,792 1,434

1      0,685 0,873 1,521 145,65 139,03

2      0,691 0,908 1,598 151,89 146,73

3      0,601 - - 151,42 147,36
z 0,10 cz.wag. 
octanu sodu 

śr.     0,659 0,891 1,560 3,528

1      0,336 0,526 0,415 134,07 114,27

2      0,365 0,304 0,445 130,82 105,28

3      0,268 - 0,585 130,41 110,00
z 0,15 cz.wag. 
octanu sodu 

śr.     0,323 0,420 0,482 16,633

1      0,361 0,396 0,569 134,34 112,56

2      0,340 0,345 0,567 132,51 109,84

3      0,266 0,354 0,562 131,35 106,08
z 0,20 cz.wag. 
octanu sodu 

śr.     0,323 0,365 0,566 17,509

1      nb nb 0,509 127,79 nb

2      nb nb 0,512 130,47 nb

3      nb nb 0,488 127,28 nb
z 0,30 cz.wag. 
octanu sodu 

śr.     nb nb 0,503 nb

 



Tabela IX. Badania wybranych właściwości technologicznych mas ze szkłem wodnym utwardzanych utwardzaczem 
arconate. Badania wytrzymałości końcowej na ściskanie. 
 

 Rg
u [MPa] Pu, ·10-8 [m2/Pa·s] S [%] Rc

tk [MPa] 

rodzaj 
masy  2 [h] 4 [h] 24 [h] 2 [h] 4 [h] 24 [h] 

masa 
przed 

[g] 
masa 
po [g] 

200 
[oC] 

600 
[oC] 

800 
[oC] 

1           0,663 0,946 2,138 485 480 495 148,91 147,94 1,330 0,470 2,350

2           0,709 0,911 2,016 485 490 475 148,66 148,03 1,410 0,380 2,450

3 0,705 0,942 2,067       - - 485 148,90 147,88 - - -
z 

flodurem 

śr.           0,692 0,933 2,074 485 485 485 0.587 1,370 0,425 2,400

1           0,734 0,817 1,465 475 510 510 147,04 145,05 - - -

2            0,672 0,775 1,459 505 490 490 145,1 143,57 - - -

3            0,690 0,852 1,696 480 505 505 145,6 143.86 - - -
z 8% 

arconate 

śr.           0,699 0,814 1,540 486,67 501,67 503,33 1,199 - - -

1            0,863 0,974 1,367 500 490 500 153,4 152,58 - - -

2           0,754 1,066 1,345 490 485 480 152,83 151,95 - - -

3 0,643 0,936 1,339       - - 490 152,90 152,21 - - -
z 9% 

arconate 

śr.           0,753 0,992 1,350 495 487,5 490 0,521 - - -

1           0,960 1,065 1,316 460 500 485 160,52 158,99 0,650 0,360 1,740

2           0,826 1,082 1,332 460 490 475 159,49 158,09 0,800 0,340 1,950

3            - - - - - - - - 0,780 - -
z 10% 

arconate 

śr.           0,893 1,074 1,324 460 495 480 0,916 0,740 0,350 1,850

1           1,036 1,095 1,236 470 440 445 148,84 147,77 - - -

2           0,987 1,051 1,284 480 450 440 145,70 145,02 - - -

3 1,018 1,139 1,291        470 - - 147,1 146,31 - - -
z 12% 

arconate 

śr. 1,013 1,095 1,261 473,33 445      442,5 0,66 - - -

 
 
 
 
 



Tabela X. Badania wpływu trioctanu gliceryny na wytrzymałość na zginanie mas ze szkłem wodnym utwardzanych 
utwardzaczem arconate. 
 

 Rg
u [MPa]  Rg

u [MPa] 
rodzaj 
masy  2 [h] 3 [h] 4 [h] 5 [h] 24 [h] rodzaj 

masy  2 [h] 3 [h] 4 [h] 5 [h] 24 [h] 

1            0,650 0,774 0,813 0,885 1,870 1 1,126 1,073 0,998 1,185 1,459

2            0,685 0,845 0,842 0,875 1,750 2 1,085 1,043 1,102 1,177 1,562

3            - - - - - 3 - - 1,180 1.213 1,533
z 

flodurem 

śr.            0,667 0,809 0,845 0,880 1,810

z arconate 
(12%) 

śr. 1,106 1,058 1,095 1,192 1,518

1            0,744 0,768 0,927 1,101 1,263 1 0,916 0,973 0,890 0,951 1,161

2            0,679 0,852 0,975 1,187 1,570 2 0,740 0,703 1,103 0,978 1,289

3            0,685 - - - 1,388 3 0,972 1,085 0,845 - 1,331

z 
arconate 

(10%) 
śr.            0,723 0,810 0,951 1,144 1,407

z arconate 
(12%) i 

20% 
trioctanu 

śr. 0,844 0,920 0,945 0,965 1,261

1            0,588 0,709 0,739 0,910 1,263 1 0,851 0,984 1,033 1,169 1,175

2            0,756 0,708 0,877 0,914 1,570 2 0,927 0,972 1,165 1,183 1,176

3            0,527 - 0,976 - 1,388 3 - - - - 1,173

z 
arconate 
(10%) i 

20% 
trioctanu śr.            0,623 0,709 0,864 0,912 1,407

z arconate 
(12%) i 

25% 
trioctanu 

śr. 0,889 0,978 1,099 1,176 1,175

1            0,604 0,669 0,890 0,973 1,598 1 0,773 0,892 1,182 1,009 1,180

2            0,607 0,628 0,878 0,954 1,499 2 0,716 0,972 0,996 1,029 1,183

3           - - - 0,972 - 3 0,711 0,929 0,810 - 1,243

z 
arconate 
(10%) i 

25% 
trioctanu śr.            0,605 0,649 0,884 0,966 1,548

z arconate 
(12%) i 

30% 
trioctanu 

śr. 0,733 0,931 0,996 1,019 1,206

1            0,660 0,710 0,919 0,876 1,568 1 0,872 0,938 1,079 1,163 1,407

2            0,570 0,782 0,913 0,927 1,358 2 0,806 0,831 0,976 0,955 1,346

3            - 0,760 - 1,003 1,384 3 - - - 1,085 -

z 
arconate 
(10%) i 

30% 
trioctanu śr.            0,615 0,750 0,916 0,935 1,437

z arconate 
(12%) i 

35% 
trioctanu 

śr. 0,839 0,885 1,028 1,068 1,377

1 0,674           0,691 0,794 0,926 1,578 - - - - - -

2 0,696           0,852 0,945 1,088 1,543 - - - - - -

3            - 0,786 0,843 0,993 - - - - - - -

z 
arconate 
(10%) i 

35% 
trioctanu śr.            0,685 0,776 0,860 1,002 1,561

- 

- - - - - -



Tabela XI. Wpływ utwardzacza arconate i trioctanu gliceryny na żywotność mas ze szkłem wodnym. 
 Rg

u [MPa]  Rg
u [MPa] 

 0 
[min] 

5 
[min] 

10 
[min] 

15 
[min] 

20 
[min] 

max 
Rg

u

Rg
u 

zmniej. 
o 30% 

 0 
[min] 

2 
[min] 

3 
[min] 

4 
[min] - max 

Rg
u

Rg
u 

zmniej. 
o 30% 

1            2,154 2,182 0,933 0,390 0,246 1 1,783 1,513 1,331 1,038
2            2,212 2,087 0,909 0,437 0,303 2 1,834 1,527 1,380 1,066
3            2,250 1,898 0,963 0,412 0,320 3 1,798 1,502 1,352 1,069

z 
flodurem 

śr. 2,205     

  

      

  

1,979 0,935 0,413 0,290

2,205 1,544

z 
arconate 

i 35% 
trioctanu 

śr. 1,805 1,514 1,354 1,058

1,805 1,264

 0 
[min] 

2 
[min] 

3 
[min] 

4 
[min] - max 

Rg
u

zmniej. 
o 30%  0 

[min] 
5 

[min] 
6 

[min] 
8 

[min] 
11 

[min] 
max 
Rg

u
zmniej. 
o 30% 

1            1,421 1,084 0,737 0,247 - 1 1,663 1,632 1,615 1,147 0,446
2            1,435 1,025 0,739 0,276 - 2 1,662 1,582 1,624 1,095 0,394
3            1,407 1,077 0,759 0,248 - 3 1,768 1,593 1,556 1,058 0,469

z 
arconate 

śr. 1,421     

  

      

  

1,062 0,745 0,271 -

1,421 0,995

z 
arconate 

i 50% 
trioctanu 

śr. 1,698 1,602 1,598 1,100 0,436

1,698 1,189

 0 
[min] 

2 
[min] 

3 
[min] 

4 
[min] - max 

Rg
u

zmniej. 
o 30%  0 

[min] 
20 

[min] 
25 

[min] 
35 

[min] 
40 

[min] 
max 
Rg

u
zmniej. 
o 30% 

1            1,589 1,563 1,203 0,808 - 1 2,174 1,801 1,451 0,694 0,504
2            1,567 1,527 1,155 0,840 - 2 2,239 1,734 1,420 0,642 0,404
3            1,557 1,510 1,108 0,831 - 3 2,308 1,824 1,454 0,618 0,511

z 
arconate 

i 20% 
trioctanu 

śr. 1,571     

  

      

  

1,533 1,155 0,826 -

1,571 1,100

z 
arconate 

i 75% 
trioctanu 

śr. 2,240 1,786 1,442 0,651 0,473

2,240 1,568

 0 
[min] 

2 
[min] 

3 
[min] 

4 
[min] - max 

Rg
u

zmniej. 
o 30%  0 

[min] 
75 

[min] 
80 

[min] 
85 

[min] 
93 

[min] 
max 
Rg

u
zmniej. 
o 30% 

1            1,511 1,405 1,023 0,460 - 1 1,831 1,729 1,536 1,128 0,752
2            1,548 1,385 1,018 0,510 - 2 1,807 1,724 1,592 1,134 0,737
3            1,595 1,410 0,981 0,517 - 3 1,852 1,704 1,615 1,114 0,788

z 
arconate 

i 25% 
trioctanu 

śr. 1,551     

  

      

  

1,420 1,007 0,496 -

1,551 1,086

z 100% 
trioctanu 

śr. 1,830 1,719 1,581 1,125 0,759

1,830 1,281

 0 
[min] 

2 
[min] 

3 
[min] 

4 
[min] - max 

Rg
u

zmniej. 
o 30% - - - - - - max 

Rg
u

zmniej. 
o 30% 

1            1,630 1,392 1,105 0,653 - - - - - - -
2            1,669 1,303 1,145 0,676 - - - - - - -
3            1,665 1,361 1,177 0,633 - - - - - - -

z 
arconate 

i 30% 
trioctanu 

śr. 1,655     

  

      

  

1,352 1,142 0,654 -

1,655 1,159
- 

- - - - -

- -



Tabela XII. Badanie wpływu regeneracji mechanicznej mas ze szkłem wodnych utwardzanych flodurem i arconate na 
wytrzymałość na zginanie tych mas. 
 

Rg
u [MPa] 

czas 
utw. 
[h] 

regenera   
     cji cykl 
 
 
rodzaj 
masy 

na piasku 
świeżym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kszt. śr.                  kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. kszt. śr. 

0,625          0,528 0,339 0,462 0,433 0,419 0,313 0,480 0,327 0,396

0,625 0,539 0,386 0,446 0,362 0,396 0,457 0,430 0,352 0,313 

z 
flodurem 

0,630 

0,627 

0,516 

0,527 

0,464 

0,396 

0,443 

0,450 

0,526 

0,440 

- 

0,408 

0,336 

0,369 

0,355 

0,456 

0,306 

0,328 

0,382 

0,363 

0,841          0,777 0,835 0,800 0,846 0,689 0,653 0,653 0,601 0,554

0,890 0,823 0,702 0,701 0,717 0,618 0,636 0,683 0,625 0,733 

2 

z arconate 

- 

0,866 

0,804 

0,801 

0,884 

0,807 

0,860 

0,787 

0,807 

0,816 

- 

0,653 

0,661 

0,650 

0,608 

0,648 

0,613 

0,613 

0,731 

0,672 

0,970          0,793 0,678 0,708 0,623 0,711 0,590 0,612 0,426 0,850

0,936 0,844 0,793 0,823 0,648 0,713 0,570 0,546 0,631 0,678 z 
flodurem 

0,957 

0,954 

0,890 

0,842 

0,666 

0,712 

0,628 

0,719 

0,651 

0,640 

- 

0,712 

0,528 

0,562 

0,615 

0,591 

0,568 

0,542 

0,597 

0,708 

1,147          1,090 1,067 1,118 1,124 1,029 0,859 0,728 0,876 1,014

1,081 1,300 0,931 1,070 1,130 0,892 0,961 0,772 0,913 0,957 

4 

 
z arconate 

1,119 

1,116 

- 

1,195 

0,876 

0,958 

0,927 

1,038 

1,220 

1,158 

- 

0,961 

0,965 

0,928 

0,781 

0,760 

0,963 

0,917 

0,841 

0,937 

1,561          1,779 1,881 1,988 1,992 3,090 2,809 2,951 3,256 3,106

1,76 1,951 1,896 2,048 2,260 3,210 3,102 3,533 3,341 3,328 
z 

flodurem 
1,751 

1,664 

1,839 

1,853 

1,887 

1,888 

- 

2,018 

2,140 

2,133 

- 

3,154 

2,876 

2,976 

- 

3,242 

3,116 

3,238 

- 

3,217 

1,166         2,209 2,029 2,289 2,495 2,537  3,172 2,695 2,205 2,518

1,365 2,133 1,996 2,211 2,384 2,772 3,210 2,359 2,218 2,830 

24 

 
z arconate 

1,102 

1,211 

2,077 

2,139 

1,903 

1,976 

2,444 

2,313 

2,545 

2,475 

- 
2,654 

3,199 

3,194 

2,735 

2,596 

2,831 

2,506 

2,906 

2,751 
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