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Sposób otrzymywania wysokojakościowych stopów ielaza z aluminium,
zawierajqcych od 3% do 80 j aluminium
Patent trwa od dnia 19 grudnia 1958 r.
Dotychczas znane i stosowane sposoby otrzy¬

zachodzi przy tym również szereg niekorzyst¬

mywania średnio — i wysokoprocentowych sto¬
pów żelaza z aluminium, zawierających od 3%
do 80°/o aluminium oraz niekiedy także inne
składniki stopowe jak węgiel, krzem, mangan,

nych

fosfor, siarka, chrom, nikiel, miedź, molibden,

tek

wolfram, wanad, tytan, wapń, magnez i cynk,
w ilości nie przekraczającej w sumie 403/o, są
bardzo nie doskonałe. Sposoby te polegają bądź
na wprowadzeniu i wymieszaniu w kadzi z roz¬

nium żelaza lub jego stopu, powstają początko¬

topionym

ilości roz¬

gicznego. Zawartość aluminium zmniejszając się

topionego żelaza lub stopu żelaza (żeliwa lub

wynosi więc od 99% do 3°/o aluminium, nie¬
zależnie od tego, ile aluminium będzie w koń¬

aluminium odpowiedniej

stali), bądź na przetopieniu w piecu tyglowym,
płomiennym lub elektrycznym od razu całego
wsadu metalowego, zawierającego jednocześnie
aluminium, żelazo i pozostałe

składniki stopo¬

we.

W

obu

przypadkach

procesy

metalurgiczne

przebiegają w sposób nagły i niekontrolowany,

zjawisk

ścia przez

ko i inż.

Edmund Machynia.

można

w

tym

zakres wysokich

zawartości alumi¬

nium w stopie a polegającego na tym, że wsku¬
rozpuszczania

się

w

roztopionym

alumi¬

wo stopy bardzo bogate w aluminium, w któ¬
rych

zawartość

żelaza

.zwiększa

się

dcpiero

w wyniku dalszego przebiegu procesu metalur¬

cowym

stopie.

W wyniku

zachodzących

przy

tym wybitnie egzotermicznych reakcji powsta¬
je bardzo silne miejscowe przegrzanie kąpieli.
W tych warunkach, przegrzane do wysokiej
temperatury i bogate chwilowo w aluminium
stepy

przejściowe stają się chemicznie bardzo

aktywne,
*) Właściciel patentu oświadczył, że współ¬
twórcami wynalazku są mgr inż. Zbigniew Tysz¬

ubocznych. Nie

przypadku uniknąć bardzo szkodliwego przej¬

tworząc

bardzo

szkodliwe

związki

chemiczne, jak węgliki aluminium, azotki, wo¬

dorki, tlenki, fosforki i inne, przy. czym jedno¬
cześnie obniża się bardzo płynność stopu,.-, co

utrudnia rafinację metalu. Otrzymany stop jest
niejednorodny, w miejszym 4ub większym sto¬
pniu zagazowany, wykazuje dużą segregację alu¬
minium oraz posiada liczne wtrącenia żużla
i wtrącenia niemetaliczne, jak węgliki alumi¬
nium, tlenki, siarczkUtp., jak również skupienia
grafitu szumowego. Wady te powodują porowa¬
tość rozwarstwienia i rozsypywanie się odlewów
już w kilka godzin po ich zalaniu. Wobec nie
kontrolowanego przebiegu procesów metalur¬
gicznych zgar aluminium jest stosunkowo wy¬
soki i waha się w szerokich granicach. Z tego
powodu, przy tym samym wsadzie metalowym

otrzymywane

stopy końcowe wykazują duży

wanie kąpieli, z drugiej utrudnia powstawanie
szkodliwych związków chemicznych, węglików,
tlenków i innych wtrąceń niemetalicznych.
W przypadku stopów o wyższej zawartości wę¬
gla sposób ten zapobiega powstawaniu węgli¬
ków aluminium w stopie, a jednocześnie nastę¬
puje intensywne i równomierne wy dzielnie się
nadmiaru węgla w postaci grafitu szumowego.
Kąpiel przez cały czas procesu jest płynna o ma¬
łej gęstości, co ułatwia rafinację metalu. Zgar
aluminium jest znacznie mniejszy, niż przy do¬
tychczas stosowanych sposobach wytapiania.
Otrzymany stop jest ścisły, jednorodny pozba¬
wiony wtrąceń niemetalicznych, zupełnie nie

rozrzut zawartości aluminium. Opisane metody

zagazowany i nie ulegający rozpadowi między-

są kosztowne, kłopotliwe (konieczne jest uprzed¬
nie stopienie aluminium przy metodzie kadzio¬
wej) i nie gwarantują wystarczającej jakości
odlewów. Wymienione wyżej czynniki utrudnia¬

krystalicznemu.

Wsad

aluminiowy

może

być

wprowadzony do ciekłego żelaza lub stopu że¬

laza (stali lub żeliwa) od razu w całej ilości,

ją produkcję stopów żelaza z aluminium i pod¬
wyższają jej koszty, niska zaś jakość odlewów

bądź dodawany porcjami, bądź wreszcie wpro¬
wadzany w sposób ciągły. Jest rzeczą obojętną,
czy zostanie wprowadzony wsad aluminiowy do

ogranicza ich

ciekłego żelaza,

zastosowanie przemysłowe.

Wad tych nie posiada sposób według wyna¬
lazku. Opiera się on na wykorzystaniu ciepła

silnie egzotermicznej reakcji:
Fe + Al = FeAl + Q

(1)

oraz fizycznych własności aluminium i jego sto¬
pów do kontrolowania procesu metalurgicznego.
Dzięki temu proces ten przebiega w najkorzyst¬
niejszych warunkach, uniemożliwiających za¬
chodzenie szkodliwych zjawisk ubocznych w cza¬
sie wytopu. W odróżnieniu od dotychczas stoso¬

czy

stopione żelazo

(stal

lub

żeliwo) zostanie wlane do kadzi, zbiornika, mie¬
szalnika czy pieca, w którym znajduje się wsad
aluminiowy, czy wreszcie oba składniki będą
się mieszać w czasie procesu w sposób ciągły
w dowolnym stosunku. W zależności od okolicz¬
ności, potrzeby i warunków w jakich przebie¬
ga proces metalurgiczny, wsad aluminiowy mo¬
że być doprowadzany do zetknięcia się całko¬
wicie lub częściowo ciekłym stopem żelaza przy
użyciu odpowiednich narzędzi lub urządzeń

wprowadzających. Omówione wyżej

działanie

wanych metod, przy otrzymywaniu stopów że¬

cieplne stałego aluminium jest tak znaczne, że

laza z aluminium według wynalazku wsad alu¬
miniowy częściowo lub całkowicie w stanie sta¬
łym je^st wprowadzany do ciekłego lub częścio¬

przy stosowaniu np. metody kadziowej jest rzeczą
możliwą, aby tylko część wsadu aluminiowego

wo ciekłego stopu żelaza (stali lub ż&iwa) znaj¬

wsadu aluminiowego może znajdować się w stanie
ciekłym. Podobnie żelazo lub jego stop nie musi

dującego się w kadzi, zbiorniku lub w jakim¬
kolwiek innym pojemniku albo piecu metalur¬
gicznym; rynnie spustowej itp., przy czym jest
rzeczą obojętną, czy wprowadzane będzie alu¬
minium do ciekłego żelaza, czy na odwrót że¬
lazo do aluminium. Powstające w wyniku re¬

akcji (1) duże ilości ciepła na skutek bardzo wy¬
sokiego przewodnictwa i znacznej pojemności
ciepmej stałego wsadu aluminiowego, zużywa¬
ją się głównie na podgrzanie i stopienie kawał¬
ków aluminium. W ten sposób spełniają one
jakby funkcję buforu cieplnego zapobiegając
szkodliwemu przegrzewaniu kąpieli. Z drugiej
strony uzyskuje się równomierne, ciągłe roz¬
puszczanie się aluminium oraz stopniowy wzrost
jego zawartości w kąpieli, w warunkach wy¬
kluczających nawet chwilowy nadmiar alumi¬
nium. Uniemożliwia to z jednej strony zagazo¬

była dodawana w stanie stałym. Pozostała

część

być całkowicie stopiony w momencie wprowa¬
dzenia całego wsadu aluminiowego. Wystar¬
czy np. przy wytapianiu stopów żelaza z alu¬

minium w dowolnym ^ piecu metalurgicznym,
ażeby wsad aluminiowy był ładowany do pie¬

ca w chwili, kiedy stopiona zostanie dopiero
jedna trzecia wsadu, zawierającego żelazo.
Jako wsad aluminiowy może być, stosowane

czyste aluminium lub dowolny stop aluminiowy,

zawierający jednak przynajmniej 30% alumi¬
nium. Z uwagi na prawidłowy przebieg proce¬
su konieczne jest ażeby

poszczególne kawałki

wsadu aluminiowego nie przekraczały pewnej
wielkości krytycznej. Dla ułatwienia przelicze¬
nia wsadu można podać w oparciu o rozważa¬
nia termodynamiczne nomogramy lub tablice,

pozwalające odczytać najkorzystniejszą w da¬
nych warunkach wielkość i kształt kawałków
wsadu aluminiowego. Przy otrzymywaniu sto¬
pów o wyższej zawartości aluminium, stały

wsad aluminiowy może być podgrzany do do¬
wolnej temepratury, nie przekraczającej jed¬
nak temperatury topliwości aluminium. W sto¬
pach żelaza z aluminium, które zawierają przy¬
najmniej 0,3°/o krzemu, stop wyjściowy powi¬
nien zawierać mniejszą ilość krzemu niż stop
końcowy. Brakującą ilość krzemu należy uzu¬
pełnić bezpośrednio przed zalaniem metalu do
form czy wlewków, wprowadzając do kąpieli
metalowej krzem w postaci metalicznej lub je¬
go stopów np. z żelazem, manganem lub wa¬

1, znamienny tym, że wielkość kawałków
wsadu aluminiowego jest ograniczona i po¬
winna spełniać warunek:
O ^ G ^ 2 ■ 10-5

gdzie: G — ciężar

w

kg

ST

kawałka

alumi¬

nium lub jego stopu stykające¬
go się w danym momencie z roz¬
topionym żeliwem,

S — powierzchnia zewnętrzna w cm2
kawałka

aluminium

lub

stopu

aluminium o ciężarz^G kg, sty¬
kająca się w danym momencie
z żeliwem,
T — średnia temperatura w °C roz¬

pniem, przy.czym dodawać można bądź od ra¬

patrywanego

zu całą brakującą ilość, bądź uzupełniać ją
porcjami. W ten sposób uzyskuje się dalsze

nium, lub stopu aluminiowego
o ciężarze G kg i powierzchni

dodatkowe podwyższenie

S cm*, bezpośrednio przed zet¬

jakości metalu.

kawałka

alumi¬

Wszystkie powyższe zalety umożliwiają pro¬
wadzenie produkcji stopów żelaza z aluminium

knięciem się z roztopionym że¬

metodą według wynalazku praktycznie w każdej

odlewni lub hucie przy ich normalnym wypo¬

4. Sposób otrzymywania wysokojakościowych
stopów żelaza z aluminium według zastrz.

sażeniu bez konieczności dodatkowych inwesty¬

1, znamienny tym, że przy wytapianiu sto¬

cji. Odlewy uzyskane tą metodą zarówno małe,
jak i duże o wadze do 10 ton wykazują wyjąt¬
kowo wysoką jakość.

płomiennym lub elektrycznym wsad .alumi-^

Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób otrzymywania wysokojakościowych
stopów żelaza z aluminium, zawierających
od

3' do 80°/o aluminium oraz ewentualnie

także inne składniki stopowe, jak węgiel,
krzem, mangan, fosfor, siarka, sód, chrom,

nikiel, miedź, molibden,

wolfram, wanad,

tytan, wapń, cer, magnez, cynk, metale ziem
rzadkich, bor, bar, beryl, potas, znamienny

tym, że do otrzymywania stopów stosuje się

liwem.

pu żelaza z aluminium w piecu tyglowym,
niowy jest ładowany do pieca dopiero po
stopnieniu, co najmniej jednej trzeciej wsa¬
du metalowego, zawierającego żelazo.
5. Sposób otrzymywania wysokojakościowych
stopów żelaza z aluminium według zastrz.
1, znamienny tym, że wsad aluminiowy jest
doprowadzany do zetknięcia się z całkowi¬

cie lub częściowo roztopionym stopem żela¬
za na rynnie spustowej w kadzi, w zbiorni¬
ku, w przestrzeni roboczej pieca lub inne¬

go pojemnika metalurgicznego.
6. Sposób

otrzymywania

wysokojakościowych

stopów żelaza z aluminium według zastrz.
1, znamienny tym, że w stopach, które obok

czyste aluminium lub jego stopy z innymi
pierwiastkami o zawartości co najmniej 3Q3/o

żelaza, aluminium i innych składników sto¬

aluminium.

wadzany

2. Sposób otrzymywania wysokojakościowych
stopów żelaza z aluminium według zastrz.

1, znamienny tym, że część lub cała ilość
dodawanego wsadu aluminium lub jego sto¬
pu jest wprowadzana w stanie stałym, speł¬

niając rolę buforu cieplnego, przy czym sta¬
ły wsad aluminiowy powinien posiadać śred¬
nią temperaturę niższą od właściwej tem¬
peratury topienia.

3. Sposób otrzymywania wysokojakościowych
stopów żelaza z aluminium według zastrz.

powych zawierają także krzem, jest on wpro¬
do stopu,

co

najwyżej

częściowo

przez roztopiony lub stały wyjściowy wsad
metalowy,

natomiast

pozostała

jego

część,

lub od razu cała ilość krzemu jest wprowa¬
dzana w jednej lub kilku porcjach do osta¬

tecznie już stopionej i wymieszanej rozto¬
pionej kąpieli metalowej w postaci stałego
lub roztopionego krzemu metalicznego lub
jego stopu z żelazem, aluminium, manganem,
magnezem, wapniem lub innymi składnika¬
mi stopowymi.
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