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Sposób wykonywania odlewów dwuwarstwowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania odlewów dwuwarstwowych z warstwą aluminium na
powierzchni.

Obecnie odlewy, w celu uzyskania na nich zewnętrznej warstwy bogatej w aluminium, poddawane są
metalizacji natryskowej lub aluminiowaniu dyfuzyjnemu polegającemu na wyżarzaniu odlewów w środowisku

bogatym w aluminium. Niedogodnością stosów?nia tych sposobów jest duża pracochłonność związana z przygo¬
towaniem odlewów jak na przykład staranne oczyszczenie powierzchni. Ponadto nanoszenie warstwy przez
natryskiwanie lub wyżarzanie w atmosferze aluminium wymaga szeregu urządzeń i przestrzegania parametrów
technologicznych.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie trudności związanych z wykonaniem odlewów z zewnętrzną wars¬
twą bogatą w aluminium, a zagadnieniem technicznym do rozwiązania jest opracowanie sposobu wykonywania
odlewów dwuwarstwowych. Zagadnienie techniczne "zostało rozwiązane przez opracowanie sposobu wykony¬
wania odlewów dwuwarstwowych polegającego na okładaniu modelu lub wybranych jego powierzchni folią
aluminiową. Po zaformowaniu wyjmuje się model, a folia aluminiowa pozostaje wewnątrz formy.

Sposób według wynalazku zapewnia uzyskiwanie w łatwy sposób odlewów dwuwarstwowych z warstwą
aluminium na powierzchni. Ponadto sposób ten ułatwia wykonywanie form odlewniczych poprzez zabezpieczę
nie ich wnęk folią przed osypywaniem.

Sposób według wynalazku polega na okładaniu modelu lub wybranych jego powierzchni folią aluminiową.
Po zaformowaniu wyjmuje się model, a folia aluminiowa pozostaje wewnątrz formy. Po zalaniu formy ciekłym
metalem, następuje roztopienie się folii aluminiowej, co powoduje powstanie zewnętrznej warstwy odlewu
bogatej w aluminium.
Zastrzeżenie patentowe

Sposób wykonywania odlewów dwuwarstwowych z warstwą aluminium na powierzchni, znamienny
t y m, że model lub wybrane jego powierzchnie okłada się folią aluminiową, a po zaformowaniu folia pozostaje
wewnątrz formy.

