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Preparat do topienia ftrązów aluminiowych

Przedmiotem wynalazku jest preparat do to¬
pienia brązów, stosowany w przemyśle odlewni¬
czym.

tasu działa rafinująco w stosunku do zanieczysz¬
czeń metalicznych rozpuszczonych w kąpieli oraz
nadaje topnikowi własności izolujące kąpiel meta¬

Znane są z publikacji książkowej Górny Z. „Od¬
lewnicze stopy metali nieżelaznych" Warszawa
1963 r. oraz z czasopisma Przegląd Odlewnictwa
1958 r. nr 2 — Topienie i odlewanie brązów alu¬

obniżenie pręjżności par chloru i fluoru oraz zwią¬
zaną z tym toksyczność.
Sposób wykonania topnika według wynalazku

miniowych, materiały zwane topnikami o składzie:

polega na stopieniu jego składników w jednorodny

tłuczka szklana z dodatkiem 2—3% wagowych uwodńionego siarczanu manganowego, względnie
topnik o składzie: 38% wagowych chlorku sodu i
62% wagowych fluorku wapniowego.
Ponadto z „Instrukcji topienia metali nieżelaz¬
nych" Kraków 1969 r. wyd. STOP, znany jest top¬
nik o składzie: 2 części wagowe fluorku wapnia,

lową od atmosfery. Tlenek magnezu wpływa na

lo

szenie strat metalu, zużycia-tygli oraz stopnia za¬

15

1 część wagowa kryolitu i 1 część wagowa chlor¬
ku sodu.

Preparat według wynalazku stanowi mieszaniną
nieorganicznych związków chemicznych o składzie:
kryolit w ilości 20—50% wagowych, fluoryt w iloś¬

20

ci 15—35% wagowych, chlorek sodu w ilości 10—

niża temperaturę topnienia i .agresywność w sto¬
sunku do materiałów ceramicznych. Chlorek po¬
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w metalu zanieczyszczenia do żużla

względnie atmosfery.
Przykłady składu topnika według wynalazku.
Przykład I
kryolit

fluoryt

wagowych.

nienia i związaną z tym lepkość. Chlorek sodu ob¬

gazowania i zanieczyszczenia ciekłego metalu tlen-kami, co poprawia własności mechaniczne i gład¬
kość powierzchni odlewów. Ponadto preparat speł¬
nia rolę pokrycia zapobiegającego utlenieniu topio¬
nego metalu jak również rafinatorą, usuwającego
zawarte już

—30% wagowych, chlorek potasu w ilości 10—30%
wagowych oraz tlenek magnezu w ilości do 10%
Kryolit zwiększa zdolność topnika do rozpuszcza¬
nia zanieczyszczeń tlenkowych, a zwłaszcza A1203.
Fluoryt wpływa na podwyższenie temperatury top¬

stop, który następnie miele się na proszek.
Zastosowanie do topienia brązów aluminiowych
preparatu według wynalazku wpływa na zmniej¬

chlorek sodu
25

chlorek pot&su

— 19%
— 15%
— 32%
— 33%
— 1%

wagowych
wagowych
wagowych
wagowych
wagowy

tlenek magnezu
Przykład II
— 35% wagowych
kryolit
fluoryt
— 35% wagowych
chlorek sodu

— 10% wagowych
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chlorek potasu

— 10% wagowych

tlenek magnezu

— 10% wagowych

Zastrzeżenie
Preparat do

patentowe

topienia brązów aluminiowych za¬

wierający 20—50°/o wagowych kriolitu oraz fluoryt
i chlorek sodu, znamienny tym, że zawiera fluoryt

Preparat wprowadza się do pieca razem ze wsa¬
dem metalowym, w ilości zapewniającej utworze¬
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w ilości 15—39% wagowych, chlorek sodu w ilości
10—30% wagowych, chlorek potasu w ilości 10—

nie na ciekłym metalu ciągłej warstwy płynnej,
korzystnie w ilości 1% wagowego w stosunku do

—30% wagowych oraz tlenek magnezu w ilości do

ciężaru wsadu metalowego.

10% wagowych.
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