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M. WAKSMUNDZKI, J. ZYCH 

WPŁYW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA NA KINETYKĘ ZMIAN 

WYMIAROWYCH  WYBRANYCH GATUNKÓW DREWNA STOSOWANYCH NA MODELE 

ODLEWNICZE 

W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu wilgotności oraz temperatury powietrza 

(otoczenia) na przebieg zmian wymiarowych drewna stosowanego na modele odlewnicze. 

Badania obejmowany trzy najczęściej stosowane gatunki  drewna do produkcji modeli: drewno 

sosnowe, drewno olchowe oraz bukowe. Badania przebiegów zmian wymiarowych prowadzono 

na prototypowym stanowisku badawczym pozwalającym w sposób ciągły monitorować zmiany 

długości  próbek poddanych działaniu warunków otoczenie. Testy prowadzono przy utrzymanie 

stałej temperatury (28 ÷ 33C) oraz ustabilizowanej wilgotności względnej powietrza ~ 85%. 

Analizowano zmiany wymiarowe drewna w kierunku równoległym i kierunku prostopadłym do 

ułożenia jego włókien. Badania mają charakter początkowych, w pracy zamieszczono przykłady 

wyników pomiarów dla trzech gatunków drewna badanych w stanie surowym (bez impregnacji 

lub malowania powierzchni zewnętrznych). 
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ODLEWNIE POLSKIE S.A. W STARACHOWICACH - MODERNIZACJA LINII FORMIERSKIEJ 

 

T. ENGELHARDT 

NISKOEMISYJNE DODATKI DO MAS FORMIERSKICH WIĄZANYCH BENTONITEM 

Odlewanie do form z  masy formierskiej z bentonitem jest najpowszechniejszą metodą 

odlewniczą stosowaną w produkcji małych i średnich odlewów. W 2013 roku, ponad 50 procent 

odlewów wykonanych w formach z wilgotnej masy formierskiej, wyprodukowanych w Europie, 

było użyte do produkcji pojazdów i zastosowane jako tarcze hamulcowe, bloki silników, wały 

napędowe, łożyska przegubów i elementy zawieszenia. Jednakże, wzrastające wymagania 

uregulowań środowiskowych i ogólna świadomość na temat zdrowia i ochrony środowiska 

wywierają nacisk na odlewnie by poprawiły swój ślad ekologiczny związany z wykonywaniem 

form ze świeżej masy formierskiej.   



Wprowadzenie przez firmę Clariant, globalnego lidera chemii specjalistycznej, unikalnej 

technologii niskiej emisji, umożliwia odlewniom zredukowanie emisji gazów BTEX z   masy 

formierskiej aż o 80% i produkowanie najwyższej jakości odlewów o lepszej powierzchni przy 

optymalnej wydajności. 

Aby ocenić jak technologia ta jest w stanie przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju 

potrzebnego odlewniom i pokrewnym przemysłom, praca ta prezentuje podstawowe techniki 

zmniejszania emisji z opartej na bentonicie masy formierskiej. Nakreśla zasady nowej technologii, 

wyjaśnia innowacyjne metody badawcze opracowane przez firmę Clariant do pomiaru i 

porównywania emisji związków aromatycznych z substancji tworzących węgiel błyszczący, w 

rzeczywistych warunkach procesu odlewniczego. Ponadto praca ta pokazuje wyniki osiągnięte w 

praktyce przez Europejskie odlewnie stosujące nową nisko emisyjną technologię LE. 

 

G. PUCKA 

STOJAK WALCARKI QUARTO - NAJWIĘKSZY ODLEW STALIWNY WYKONANY W POLSCE 

Największy odlew staliwny wykonany w Polsce to odlew stojaka walcarki quarto, wykonany w 

roku 1960 w odlewni Zakładów Mechanicznych „Łabędy”, poddany obróbce skrawaniem w Hucie 

„Zygmunt” w Bytomiu, przeznaczony do pracy na walcowni taśm i blach grubych w Hucie 

„Batory” w Chorzowie-Batorym. Odlew wykonany został ze staliwa konstrukcyjnego obecnie 

oznaczonego jako: 230-450W (PN-ISO 3755:1994). Do zalania formy odlewniczej przygotowano 

270 t ciekłego metalu, Po odcięciu nadlewów (o łącznej masie 60 t) i obróbce skrawaniem (30 t) 

odlew waży 180 t. Przybliżone wymiary gabarytowe odlewu (w pozycji zalewania) to: długość – 

10100 mm, szerokość – 3920 mm i wysokość – 1600 mm. W Hucie „Batory” (obecnie HW Pietrzak 

Holding SA Walcownia Blach Batory w Chorzowie) walcarka nadal pracuje.  

Do wykonania modelu odlewu i modeli nadlewów zużyto około 37 m3 drewna sosnowego. 

Wykonanie dołu formierskiego trwało 464,3 godziny, natomiast formę stojaka wykonywało 3 

formierzy z 3 pomocnikami pracującymi na dwie zmiany przez 32 dni w ciągu 2712 godzin 

formierskich i pomocniczych.  Do wykonania masy formierskiej zużyto 60 t piasku kwarcowego, 

50 t szamotu gruboziarnistego, 4 t grafitu i 5 t gliny formierskiej. Na ochładzalniki wewnętrzne 

zużyto 8 t prętów stalowych. Suszenie formy trwało 3 dni, natomiast stygnięcie odlewu w formie 

przez 34 dni. Odlew stojaka walcarki quarto wykonano 56 lat temu, a niniejsze opracowanie 

stanowi hołd należny polskim odlewnikom, utrwalający ich wiedzę, wysiłek i wyobraźnię przy 

wykonaniu największego odlewu staliwnego w Polsce, będącego w całości dziełem polskich 

inżynierów i techników różnych specjalności branży metalowej.  

 

INSTALACJE ODPYLANIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH 

 



POPRAWA JAKOŚCI ODLEWÓW W ODLEWNI NISSAN W KANTABRII DZIĘKI 

ZASTOSOWANIU OTULIN FEEDEX 

 


