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Abstract 

 This article deals with a substitution of classic-type moulding mixtures with a siliceous  
opening material by moulding  mixtures  with  a  DUNIT  MAGNOLITHE  -  GS opening material. 

 At the beginning of steel production  with increased Mn content  in  plant  in ZTS Dubnica 
nad Váhom  the classic moulding mixtures with a siliceous opening material were used for  the  
manufacture  of  moulding  mixtures. As results of casting surface quality did  not meet requirements 
when using  of such mixtures, it was  necessary to develop new technology of moulding mixture 
production. The opening material DUNIT- MAGNOLITHE GS  was  selected   for  its  suitable 
chemical and physical parameters. 

 DUNIT AFS40 and AFS60 materials were subjected to initial chemical and mechano-
chemical  testing. Technological  instructions were  proposed  for  the  production of model, VCT and 
CT mixtures with this opening material. Laboratory tests proved the required parameters of these 
mixture were achieved. At present castings from 50 tons of liquid metal were  produced according  to 
this  new technology  of  moulding  mixtures  proving better surface quality. 

 Savings when  finishing surface of  castings compensated  costs on purchase of the DUNIT-
MAGNOLITHE material. 

 

 

Abstrakt 

 Príspevok sa zaoberá náhradou klasických formovacích zmesí obsahujúcich kremenné ostrivo 
na výrobu jadier a foriem pre Hadfieldovu oceľ 422920-21 novou formovacou zmesou s ostrivom 
DUNIT-MAGNOLITHE-GS. Použitím dunitových zmesí sa prevádzkovo dosiahlo kvalitnejších 
povrchov odliatkov z Hadfieldovej ocele ako u zmesí s kremenným ostrivom. 

 

 

1. Úvod 

 V Zlievarni ZTS Metalurgia a.s. Dubnica n/V sa začalo v roku 1995 s výrobou odliatkov 
určených pre cementárenský priemysel, odlievaných z nekonvenčných materiálov. Ako príklad možno 
uviesť HADFIELDOVU oceľ triedy 422920-21. Bolo potrebné vyvinúť novú technológiu prípravy 
formovacích zmesí na výrobu jadier a foriem pre odliatky z tejto ocele. 



 

 

2. Pôvodná technológia výroby formovacích zmesí pre odliatky z Hadfieldových ocelí 

 V začiatkoch výroby sme používali zmesi z klasického kremenného ostriva. Tieto zmesi majú 
pH- zásadité. Na strojnej formovni, kde sa na strojoch RETOMAT a FORMAT 40 vyrábajú odliatky v 
hmotnostných kategóriách od 0,5 kg do 80 kg sme používali zmes modelovú, obsahujúcu kremenné 
ostrivo T2S d50-0,36 mm, Bentovet K a Dextrín. 

Na výrobu jadier sme používali klasické CT zmesi s kremenným ostrivom, vodným sklom 50oBé, 
vytvrdzované CO2. 

V ručnej formovni bola používaná na výrobu odliatkov od 1,0 kg do 12 t väzná CT zmes, zložená z 
kremenného ostriva T2Sd50 -0,36 mm, Bentovet K, vodného skla 50°Bé a ďalších prísad. Jadrá boli 
vyrábané z klasických CT zmesí. Ako náter na formy a jadrá bol používaný Alkon M od firmy 
FURTENBACH. Nakoľko klasické kremenné ostrivo na výrobu formovacích zmesí nie je pre svoje pH 
vhodné a odliatky vyrobené z Hadfiedových ocelí do týchto formovacích materiálov boli po uvoľnení z 
foriem a abrazívnom očistení silne zapečené, čím sa neúnosne zvýšila pracnosť v čistiarni Zlievarne 
DM bolo rozhodnuté overiť novú technológiu výroby formovacích zmesí. 

 

 

3. Novovyvinutá technológia výroby formovacích zmesí s ostrivom 

    DUNIT - MAGNOLITHE GS 

 Ako ostrivo pre novú technológiu bol vybraný Dunit-Magnolithe GS. Jeho dodávateľom je 
GRAZ-Rakúsko. Tento materiál je len slabo zásaditý pH 7-8, má lepšiu rozpadavosť a cenovo je 
výhodnejší, ako jemu mineralogicky a chemicky podobný Olivín. Dunit bol vybraný pre svoje 
chovanie k uvedenému typu ocele. 

 

 

4. Chemické a fyzikálne parametre ostriva Dunit-Magnolithe GS 

 Je to špeciálne zlievarenské ostrivo, pripravované sintrovaním Dunitu pri teplotách 1500-
1600oC. Mineralogicky je podobnou surovinou ako Olivín. V podstate sa jedná o tuhý roztok dvoch 
hlavných kremičitanov, Forsteritu Mg2SiO4 (93%, b.t = 1900oC) a Fayalitu Fe2SiO4 (6%, b.t = 

1200oC). Ďalej obsahuje niektoré sprievodné minerály, ako Serpentin, Chromit, Spinel, Magnetit atď. 

 Jeho prednosťou je takmer lineárna tepelná dilatácia, nižšia ako u SiO2. Pevná fixácia SiO2 v 
štruktúre Fayalitu a Forsteritu spôsobuje zásaditú reakciu za vysokých teplôt a potom nereaguje s MnO 
a ďalšími zásaditými oxidmi z tohto dôvodu je veľmi výhodným ostrivom k liatiu špeciálnych 
odliatkov z austenitických mangánových ocelí. 

 Z hľadiska chemickej analýzy sa skladá ostrivo min. z 48,0 % MgO, max. 42,0 % SiO2, max. 
10,5 % Fe2O3, min. 1,0 % Al2O3 a min.0,4 CaO. Strata žíhaním je maximálne 0,2 %. Prachových 
podielov obsahuje Dunit 1,5-2,5%. 

 

 

5. Vypracovanie technologických predpisov na výrobu formovacích zmesí s ostrivom 

    Magnolithe 

 Vzorku ostriva sme podrobili kompletným laboratórnym skúškam podľa normy DIN 52 401. 

a) Sitový rozbor bol prevedený na tejto sade sít - (mm) 0,63; 0,40; 0,315; 0,200; 0,160; 0,125; 0,100; 
0,080; 0,063; 0,020. 



 Výslednú krívku zrnitosti pre Magnolithe AFS 40 a AFS 60 ako aj výpočet čísla zrnitosti AFS 
ukazujú obr.1,2 a tabuľky 1,2. 

Obr.1 Diagram zrnitosti ostriva Magnolithe AFS 40 

 

 

Z diagramu na obr.1 vyplýva, že d50=0,33, d25=0,41, d75=0,27 a d75/d25=0,65 

 

 

V tab.1 je uvedený výpočet čísla zrnitosti AFS : 

 

 
                                         Tab.1 

 

 

Výpočet AFS čísla zrnitosti =  Σxi.ai/Σxi (%) = 4271,3:99,82 = 42,71 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.2. Diagram zrnitosti ostriva Magnolithea AFS60 

 

 

Z diagramu na obr.2 vyplýva, že d50=0,22, d25=0,28, d75=0,18 a d75/d25=0,64 

 

 

 

 

Výpočet čísla zrnitosti AFS je uvedený v tab.2. 

 

 
                                        Tab.2. 

 

 

             Výpočet AFS = Σxi . ai/Σxi = 5853,54 : 100 = 58,53 

 

 



b) Chemický rozbor vykonaný v skúš.lab.anal.chemie - MATEC pre 

 Dunit AFS 40:     Dunit AFS 6O: 

Obsah SiO2 v % hmot. - 39,21% Obsah SiO2 v % hmot. - 39,66% 

-"- Al2O3 v      -"-   - 0,612% -"- Al2O3       - " -  - 0,663% 

-"- Fe2O3 v      -"-  - 4,80%  -"- Fe2O3       - " -  - 4,77% 

-"- CaO v       -"-   - 0,389% -"- CaO        - " -   - 0,444% 

-"- MgO v      -"-   - 48,99% -"- MgO       - " -   - 49,25% 

Strata žíhaním v % hmot. - φ %    Strata žíhaním v % hmot. φ % 

Strata žíhaním bola vykonaná po vysušení vzorky pri teplote 110°C do konšt.hm. 

 

 

 Použité metódy: STN 720105/1, STN 720109/1, STN 720110/1, STN 720113/2, STN 
720114/2, STN 720103 

 Z rozboru vyplýva, že obsah CaO u Dunitu AFS 60 prekračoval nepatrne max.prípustnú 
hranicu. 

 

 

c) Vypracovali sme podrobné technologické predpisy chemicky tvrdených CT zmesí na výrobu jadier, 
väzných CT zmesí pre výrobu foriem na ručnej formovni a modelových zmesí pre strojnú formovňu. 
Jednotlivé zmesi sa líšia veľkosťou zrna (číslo zrnitosť AFS) použtého ostriva Magnolithe. 

U konkrétnych zmesí sme stanovili ich parametre (vlhkosť v %,priedušnosť v jpSi, pevnosť v tlaku v 
MPa, pevnosť v tlaku po vytvrdení CO2 v MPa u CT zmesí). 

 

 

6. Laboratórne overenie prípravy formovacích zmesí podľa nových vypracovaných 

    predpisov 

     V prevádzkovom laboratóriu zlievarne DM sme na laboratórnom mlyne typ LMR2 v 
množstvách á 4 kg pripravili jednotlivé formovacie zmesi podľa nami navrhovaných predpisov a 
upresnili sme predpokladané parametre ako sú vlhkosť, priedušnosť a pevnosť v tlaku. 

 

 

7. Poloprevádzkové využitie formovacích zmesí 

 Zmes sme namiešali na ramenovom miesiči MJP 200 po 100 kg.Modelové zariadenie bolo 
drevené, natreté nitrocelulózovým náterom C 2001 v odtieni modrá. 

Ako separačné činidlo sme použili naftu s práškovým Grafitom. V množstve 450 kg sme 
poloprevádzkovo odskúšali väznú CT zmes s Dunitom vo forme 30-50 mm obkladu na modelovom 
zariadení. Nasledovnú vrstvu formy sme upechovali klasickou VCT zmesou s kremenným ostrivom 
(d50 - 0,36mm), dopechovali výplňovou formovacou zmesou. Ako náter sme použili Teno Sol MOPX4 
od firmy CHEMMETALL. Náter obsahuje magnezitovú múčku ako plnivo a isopropylalkohol ako 
nosnú kvapalinu. 

Jednalo sa o odliatok "Lišta" - pre cem. priemysel. Výsledný povrch odliatku bol kvalitný, bez 
zapečenín a zálupov. 

 

 



8. Súčasný stav využívania novovyvinutých formovacích zmesí v zlievarni DM 

 V súčasnej dobe sú Dunitové zmesi prevádzkovo využívané na kompletnú výrobu odliatkov z 
Hadfieldovej oceli tr. 42 29 20-21 pri dodržaní všetkých prevádzkových parametrov s vyhovujúcimi 
výsledkami kvality. Príklady výroby odliatkov sú v tab.3: 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                    Tab.3 

 

 

 

 

Do konca roku 1996 boli vyrobené odliatky z 50 ton tekutého kovu. 

9. Záver 

 Odliatky vyrobené novou technológiou majú kvalitnejší povrch (viď obr.3 a 4) 
neporovnateľný s povrchom odliatkov vyrobených do zmesí s kremičitým ostrivom, čím sa okrem 
iného znížili aj viacpráce na čistiarni zlievarne divízie Metalurgia a tým sa vykompenzovala zvýšená 
ekonomická náročnosť pri zaisťovaní ostriva Dunit-Magnolithe GS. 

 

 

 

 


