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Stop miedziowo-niklowo-magnezowy

Przedmiotem wynalazku jest stop miedziowo-niklowo-magnezowy, stosowany do produkcji żeliwa
sferoidalnego, zwłaszcza żeliwa perlitycznego.

Zhane między innymi z publikacji książkowej Piaskowski J. Jankowski A. „Żeliwo sferoidalne" — PWT
1957 r., stopy stosowane do produkcji żeliwa, dzielą się na średniomagnezowe o zawartości 10—15% wagowych
Mg oraz niskomagnezowe o zawartości 5—7% wagowych Mg.
Proces sferoidyzacji żeliwa przy użyciu tych stopów charakteryzuje się występowaniem gwałtownych
reakqi pirotechnicznych w połączeniu z wydzielaniem się dymów oraz burzliwym ruchem kąpieli w kadzi.
Zjawiska te wpływają na niski stopień uzysku magnezu. Ponadto stopy o zawartości powyżej 5% Mg, mają ciężar
właściwy niższy od ciężaru właściwego żeliwa i tendencję do wypływania na powierzchnię kąpieli.
Celem wynalazku jest opracowanie stopu, którego zastosowanie przy sferoidyzacji żeliwa wyeliminuje
niekorzystne zjawiska występujące przy produkcji żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem dotychczas używanych
stopów.

Stop miedziowo-niklowo-magnezowy według wynalazku zawiera w swym składzie 2—6% wagowych, Mg,
20-70% wagowych Cu, do 1,2% wagowych Ce oraz nikiel jako reszta.
Stop wprowadza się na dno kadzi znanym sposobem, bez konieczności przykrywania go ścinkami blach lub

innymi środkami opóźniającymi reakqę sferidyzacji.
Sferoidyzaqa żeliwa z zastosowaniem stopu według wynalazku przebiega spokojnie, bez występowania
reakcji pirotechnicznych. Skład chemiczny stopu wpływa na uzyskanie w pełni per I i tycznej struktury żeliwa

sferoidalnego oraz na wysokie własności wytrzymałościowe takie jak Rm - 80 kG/mm* i A5 - 4%. Ponadto
wprowadzenie do stopu miedzi, zmniejsza koszt zaprawy oraz eliminuje konieczność stosowania cyny jako
dodatku stosowanego do stabilizacji perlitu.
Przykłady stopu według wynalazku.
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Przyk ład I.
Mg
Cu
Ni

Pr zy kład II.

— 5% wagowych Mg — 3% wagowych
— 20% wagowych Cu — 65% wagowych
- reszta Ce - 0,5% wagowych
Ni — reszta

Zastrzeżenie

patentowe

Stop miedziowo-niklowo-magnezowy stosowany do produkcji żeliwa sferoidalnego, zwłaszcza
perlitycznego, znamienny tym, że zawiera w swym składzie 2-6% wagowych Mg, 20-70% wagowych Cu,
1,2% wagowych Ce oraz nikiel jako reszta.
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