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Sposób otrzymywania stopów krzemowych o działaniu
modyfikująco-rafinującym i modyfikująco-rafinującym
z trudnotopliwymi składnikami stopu

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywa¬

Zadanie techniczne wynalazku zostało rozwiąza-

nia stopów krzemowych o działaniu modyfikująco-

- ne przez opracowanie siposobu otrzymywania sto¬
pów krzemowych o działaniu modyfikująco-rafinu¬
jącym i modyfikująco-rafinującym z trudnorozpuszczalnymi składnikami stopowymi, polegającego na

-rafinującym i modyfikująco-rafinującym z trud¬

notopliwymi składnikami stopowymi.
Obecnie znany i stosowany sposób wytwarzania

tym, że składniki modyfikująco-rafinujące jak mag¬

stopów magnezowo-krzemowych o działaniu mody¬
fikującym polega na tym, że do roztopionego i prze¬
grzanego magnezu wprowadza się takie składniki
jak: krzem lub żelazokrzem, wapń lub wapniokrzem
cer lub jego stopy.
Po rozpuszczeniu się wprowadzonych składników,
kąpiel (miesza się a .następnie rozlewa do przygoto¬
wanych wlewnic metalowych. Niedogodnościami
stosowania stopów magnezowo-krzemowych otrzy¬
manych tym sposobem jest to, że służą one tylko do
modyfikacji żeliwa i są przeważnie niejednorodny¬
mi stopami zawierającymi wtrącenia niemetaliczne
oraz nierozpuszczalne kawałki żelazokrzemu i wap¬
niokrzem u co powoduje niejedniokirotniie zanieczy¬
szczenie d zagazowanie stopów modyfikowanych.
Ponadto otrzymane wyniki modyfikacji za pomocą

nez, stopy magnezu o zawartości powyżej 30% Mg,
sód, tellur, aluminium i tym podobne "umieszcza się
w dolnej części kadzi na uprzednio ułożonej .war¬
stwie żelazokrzemu, żelazowapniokrzemu lub ich
mieszaninie o grubości warstwy 10—250 mm.
Następnie na warstwę składników modyfikująco-rafinujących nakłada się warstwę mieszaniny żela¬
zokrzemu i żelazowapniokrzemu, miedź, żelazo¬
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katory modyfikowanego żeliwa oraz umożliwienie
jest opracowanie sposobu wytwarzania stopów krze¬
mowych o działaniu modyfikująco-rafinującym
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lewa się do form.
Stopy otrzymywane sposobem według wynalazku
charakteryzują się dużą pod względem składu che¬
micznego, pozbawione są wtrąceń niemetalicznych

i gazowych. Ponadto stopy krzemowe mogą być wy¬
twarzane jednorazowo w ilości nawet 10 ton, co jest
niemożliwe podczas stosowania znanego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na umieszcze¬
niu na dnie rozgrzanej kadzi do temperatury oko¬
ło 680°C rozdrobnionego żelazokrzemu lub żelazo-

powtarzalności wyników, a zadaniem technicznym

z trudnotopliwymi dodatkami stopowymi.

i inne żelazostopy. Tak nałożone warstwy

zalewa się ciekłym żelazokrzemem względnie wapniokrzemem lub ich mieszaniną o temperaturze
1360—1550°C w ilości potrzebnej dla uzyskania ciek¬
łego i jednorodnego stopu krzemowego, który roz¬

tych stopów są niepowtarzalne.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wprowa¬
dzania zanieczyszczeń i zagazowania przez modyfi¬

wanad
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wapniokirzemu względnie ich mieszanin o najko-
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rzystniejszej grubości warstwy 10 do 250 mm, a na¬
stępnie magnezu lub jego stopów o zawartości po¬

Zastrzeżenie patentowe

wyżej 30% Mg, o grubości warstwy 20—120 mm. Na
tej warstwie umieszcza się składniki modyfikująco-

-rafinujące jak: magnez lub stopy magnezu o za¬
wartości powyżej 30% Mg, aluminium, potas i inne.

Sposób otrzymywania stopów krzemowych o dzia¬

łaniu modyfikująco-rafinującym i modyfikującos -^rafinującym z trudnotopliwymi składnikami sto¬
powymi, znamienny tym, że składniki modyfikująco-rafinujące umieszcza się w dolnej części kadzi

następnie nakłada się drugą warstwę żelazokrzemu

i żelazowapniokrzemu oraz miedź, złom stalowy,
żelazowolfram i inne dodatki stopowe, do których

io

wprowadza się ciekły żelazokrzem o temperaturze

1360—1550°C, w ilości niezbędnej do uzyskania ciek¬
łego i jednorodnego stopu krzemowego. Po mecha¬
nicznym ujednorodnianiu składu chemicznego po¬
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przez dokładne wymieszanie, stop rozlewa się do
podgrzanych form metalowych.

na uprzednio nałożonej warstwie żelazokrzemu, żelazowapnia, krzemu lub ich mieszaninie o najkorzystniejszej grubości warstwy 10 do 250 mm,
a inasitępnie nakłada się warstwę mieszaniny żela¬
zokrzemu i żelazowapniokrzemu, miedź, żelazowa¬
nad i inne żelazostopy, a tak nałożone wairsifcwy za¬
lewa się ciekłym żelazokrzemem względnie wapndokrzemem lub ich miesizoindną o temperaturze
1360—1550°C w ilości potrzebnej dla uzyskania
ciekłego i jednorodnego stopu krzemowego, który
rozlewa się do form.
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