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Sposób modyfikacji mosiądzów o zawartości miedzi do 50 %
Udzielono patentu z mocą od dnia 15 lutego 1954 r.

Dotychczasowe sposoby odlewania mosiądzów
niskomiedziowych dowały duże ilości braków,
spowodowanych specjalną skłonnością tych sto¬

pów do tworzenia dużych ilości żużli ciągliwych,
które dostając się podczas odlewania do form
powodowały powierzchniowe
i wewnętrzne
wtrącenia niemetaliczne, pogarszając strukturę
odlewów. Ze względu na trudność otrzymania
odlewów o zwartej i pozbawionej wad struktu¬
rze, możliwości praktycznego zastosowania mo¬
siądzów niskomiedziowych były ograniczone.

Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji ma¬
jącego na celu poprawę odlewniczych i mecha¬

dodatkiem 0,05 — 0,15%
stopu
aluminiowokrzemowego o zawartości 35% krzemu. Dobre
wyniki uzyskano również stosując ten sani
zmieniacz do innych mosiądzów niakomiedziowych, jak również sfawsując inne zmieniacze,
np. miedzi

fosforowej, czyste

aluminium oraz

stopy alummiowo-krzemowe o różnej zawarto¬
ści krzemu.

Sposób modyfikacji według wynalazku mosią¬

dzów niskomiedziowych odznacza się dużą pro¬
stotą, łatwością i przystępnością w zastosowaniu

oraz przyczynia się do polepszania ich własności

wych przez wprowadzanie bezpośrednio przed
odlewem do tygla lub kadzi odlewniczej ściśle

odlewniczych i mechanicznych, jak również za¬
pobiega skutecznie tworzeniu się niejednorod¬
nej struktury wskutek wtrąceń niemechanicznych. Ponadto rozszerza się możliwości zasto¬

oznaczonej niedużej ilości jako zmieniaczy do¬

sowania tych stopów w praktyce.

nicznych

własności

mosiądzów

niskomiedzio¬

datków stopowych.

Na przykład przy odlewaniu mosiądzów, za¬

wierających 46 —. 50% miedzi, 0,5 — 3% man¬
ganu, 0,3 — 2% żelaza i 1,0 — 4% ołowiu, otrzy¬
mano bardzo dobre wyniki, modyfikując metal
*)

WłaśaŁoiel

patentu

nalazku jest Krzysztof

oświadczył,
Rutkowski

że

twórcą

wy¬

Zastrzeżenie

patentowe

Sposób modyfikacji mosiądzów o zawartości
miedzi do 50%, np. w zastosowaniu do mosią¬

dzów zawierających 46 — 50% miedzi, 0,5 — 3%
manganu, 0,3 — 2% żelaza, 1 — 4% ołowiu
i reszta cynku, znamienny tym, że dodaje się

do roztopionego mosiądzu w tyglu lub kadzi od-

aluminiowo - krzemowego o zawartości 35%

lewniczeł bezpośrednio przed odlewaniem w nie-

krzemu,

duź^fi lkści ^zmieniaczy w postaci stopów alumi¬

niowe , krzemowych, niiedzi fosforowej lub czy- Instytut Odlewnictwa
stego aluminium, najlepiej 0,05 — #,15% stopu
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