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WYTWARZANIE CIEKŁEJ STALI SPEŁNIAJĄCEJ
WYMAGANIA WSPÓŁCZESNYCH ODLEWÓW
Istotny wpływ na jakość stali ma jej „czystość” między innym zawartość w niej gazów (wodór, azot, tlen) jak też
metali i niemetali (fosfor, siarka, miedź, cyna, antymon, arsen, ołów, bizmut i cynk). Ich źródłem są surowce, materiały technologiczne oraz czynniki związane z przebiegiem procesu wytapiania stali i jej odlewania. Ograniczenie
zawartości szkodliwych domieszek w gotowych odlewach wymaga stosowania odpowiednich zabiegów technologicznych pozwalających ograniczyć ilość gazów i pierwiastków resztkowych w stali. Gazy powodują powstawanie wad
w odlewach a pierwiastki resztkowe obniżają właściwości wytrzymałościowe.
Słowa kluczowe: gazy, pierwiastki resztkowe, odlew, staliwo

PRODUCTION OF LIQUID STEEL MEETING THE REQUIREMENTS
OF CONTEMPORARY CASTS
”Purity” of steel, inter alia, the content of gases (hydrogen, nitrogen and oxygen) as well as the content metals and
non-metals (phosphorus, sulfur, copper, tin, antimony, arsenic, lead, bismuth and zinc) has a significant impact on
the quality of steel. Raw and technological materials as well as other factors related to steel melting and casting constitute a source of the aforementioned substances. Reduction in the content of noxious additives in finished castings
requires application of adequate technologies which facilitate decrease in the volume of gases and residual elements in
steel. Gases cause defects in castings, while residual elements deteriorate their mechanical properties.
Keywords: gases, residual elements, casting, cast steel

1. WSTĘP
Odlewnictwo przeżywa swój renesans, coraz częściej
w różnych konstrukcjach maszyn i urządzeń stosuje
się odlewy jako gotowe ich części składowe lub w połączeniu z elementami spawanymi. Takie zastosowanie
odlewów stawia im coraz wyższe wymagania jakościowe. O jakości (stopień czystości) stali na odlewy jak
pokazano na rys. 1 decydują między innymi pierwiastki resztkowe zwane także domieszkami, stanowiące składniki stopu, które nie zostały do niego celowo
wprowadzone. Zalicza się do nich gazy (wodór, azot,
tlen) jak też metale i niemetale (fosfor, siarka, miedź,
cyna, antymon, arsen, ołów, bizmut i cynk). Wywierają
one ujemny wpływ na własności odlewów. Wiadomo, że
tych szkodliwych zanieczyszczeń nie da się całkowicie
wyeliminować, gdyż ich źródłem są surowce, materiały
technologiczne oraz czynniki związane z przebiegiem
procesu wytapiania stali i jej odlewania. Ograniczenie
zawartości szkodliwych domieszek w gotowych odlewach wymaga stosowania odpowiednich technologii
wytapiania i odlewania, z uwzględnieniem starannego
doboru materiałów wsadowych.
Kumulacja zanieczyszczeń występujących we wsadzie złomowym (w złomie poamortyzacyjnym) i sięganie po nowe złoża surowców powoduje wzrost ich
koncentracji, jak też zmiany udziału poszczególnych
pierwiastków resztkowych. Jest to przyczyną rosnącego zapotrzebowania na prace badawczo-rozwojowe

mające na celu optymalizację technologii wytwarzania
odlewów, jak też określenie dopuszczalnych poziomów
zawartości poszczególnych zanieczyszczeń w odlewach
z określonego gatunku staliwa na wyroby danego rodzaju i przeznaczenia.

Rys. 1. Czynniki decydujące o czystości stali (jakości)
Fig. 1. Factors determining steel purity (quality)
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2. GAZY I PIERWIASTKI RESZTKOWE
I ICH ŹRÓDŁA POCHODZENIA
Źródła gazów w staliwie to:
• atmosfera w przestrzeni roboczej pieca do wytapiania staliwa, w czasie spustu i zalewania formy,
• łuk elektryczny, który wywołuje jonizację gazów, co
ułatwia ich przechodzenie do ciekłego stopu metali,
• materiały wsadowe:
– w szczególności złom: poamortyzacyjny i złom własny – odpady produkcyjne z odlewni; silnie skorodowany złom jest źródłem znacznych ilości wodoru
i tlenu, nie oczyszczone z mas formierskich odpady,
żelazostopy (tablica 1),
– nawęglacze (źródło wodoru i azotu tablica 2),
– materiały żużlotwórcze źródło (wodoru i tlenu);
• oraz materiał formy (nierzadko źródło azotu i wodoru) [1].
Tablica 1. Zawartość gazów w żelazostopach [2, 3]
Table. 1 Gases content in ferroalloys [2, 3]
Żelazostop
FeCr

Zawartość w % mas.
O

H

N

0,0003

0,0003-0,0012

0,001

FeCr-C

0,0003

0,0001

0,001

FeCr-LC

0,0003

0,0001

0,001

FeMn-affine

0,0033

0,001–0,0055

0,024

FeMn – C

0,003

0,0024

0,045

FeSi 75%

0,0038

0,0024

0,052

FeSi 45%

–

0,0002–0,0010

–

FeMo

0,0003

0,0009

0,007

Ni

–

0,0020–0,0040

–

FeSiMn

–

0,0030–0,0045

–

FeV

–

0,0032

–

FeNb

–

0,00030

–

Tablica 2. Zawartość azotu w materiałach węglowych stosowanych w procesie EAF [4]
Table 2. Content of nitrogen in carbon materials used in
electric arc furnace process [4]
Rodzaj nawęglacza
Antracyt wsadowy
Koks wsadowy

Zawartość azotu, ppm
5,520–6,760
11.000

Koks do spieniania

4,100–8,600

Koks do nawęglania

1,460

Koks z niskim N2

300–640

2.1. WPŁYW GAZÓW NA WŁASNOŚCI STALIWA
Tlen, azot i wodór mogą występować w stopach żelaza w postaci atomowej w roztworze lub tworzyć związki, jak: tlenki, azotki, tlenkosiarczki, tlenkoazotki,
węglikoazotki itp. W gotowych odlewach gazy mogą
występować:
– jako składniki roztworów stałych,
– wypełniać różnego rodzaju pustki w strukturze odlewu, lub
– tworzyć wtrącenia niemetaliczne.
Gazy rozpuszczają się w staliwie na wszystkich etapach produkcji odlewów (w czasie wytapiania w piecu,
podczas spustu, w czasie zalewania, a nawet po zalaniu
formy do momentu zakrzepnięcia), dlatego konieczne
jest stosowanie odpowiednich środków zapobiegaw-

czych i procesów technologicznych, sprzyjających ograniczeniu tego zjawiska.
Tlen, azot i wodór będąc gazami dwuatomowymi dysocjują, rozpuszczając się w metalu w postaci atomowej. Rozpuszczalność gazu dwuatomowego X w kąpieli
metalowej (zgodnie z prawem Sievertsa – równanie 1),
jest funkcją jego ciśnienia cząstkowego w atmosferze
nad metalem. Im ciśnienie to jest mniejsze, tym mniejsza jest rozpuszczalność gazu;
[X] = k X

pX

2

(1)

gdzie:
[X] – zawartość gazu X w metalu, w % masowych,
kx – współczynnik proporcjonalności, którego wartość zależy od składu metalu i temperatury (na
ogół rośnie ze wzrostem temperatury),
pX – ciśnienie równowagowe gazu X nad kąpielą metalową, MPa.
W przypadku metali i ich stopów zarówno w stanie
ciekłym jak i stałym rozpuszczalność w nich gazów jest
funkcją temperatury oraz składu chemicznego. Rozpuszczalność gazów w stopie maleje w raz z spadkiem
temperatury [2, 5–8].
Do oceny podatności danego staliwa do występowania pęcherzy gazowych w odlewie wykorzystuje się
nierówność opracowaną przez Stransky’ego i współpracowników [3]. Spełnienie poniższej nierówności według
jej twórców zapewnia brak występowania pęcherzy
w gotowym odlewie:
0,9376 c

[ppmH] 2 [ppmN] 2
m +c
m +
7, 8
246

(2)
+ 0, 04712 [%C][% O-]3 <1
3, 465 $ 10
Z nierówności (2) wynika, że największy wpływ na
tworzenie pęcherzy w odlewach staliwnych ma wodór
i azot a najmniejszy tlen. Dlatego, aby uchronić się
przed powstawaniem pęcherzy należy dążyć do maksymalnego obniżenia poziomu zawartości tych dwóch
gazów w ciekłym staliwie.
2.2. ŹRÓDŁO PIERWIASTKÓW RESZTKOWYCH
I ICH ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ
ODLEWÓW STALIWNYCH
W większości odlewni staliwa węglowe i stopowe wytapia się w elektrycznych piecach łukowych ze złomu
poamortyzacyjnego niewiadomego pochodzenia. Złom
ten stanowi około 70% masy wsadu metalicznego ładowanego do pieca, na resztę składają się odpady z odlewni (złom własny) i surówka. To właśnie złom poamortyzacyjny (zbiórkowy) jest głównym źródłem domieszek
– pierwiastków resztkowych (Cu, As, Bi, Pb, Sb, Sn,
Zn) [9–14] oraz żelazostopy [15].
Według prognoz światowych w perspektywie najbliższych lat, podobnie jak i w ostatnich dekadach, systematycznie zmniejszeniu będzie ulegał udział własnego
złomu zwrotnego, a rosnąć będzie udział złomu poamortyzacyjnego, coraz bardziej zanieczyszczonego domieszkami, pogarszając właściwości wyrobów [9–14].
Pierwiastków tych w procesie wytapiania nie można
usunąć na drodze utleniania (świeżenia).
W formie odlewniczej następuje wolniejsze odprowadzenie ciepła niż we wlewku konwencjonalnym, czy
wlewku ciągłym, co sprzyja tworzeniu się różnych faz
stanowiących nieciągłości materiału – zmniejszających
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spójność odlanego wyrobu. W trakcie krzepnięcia odlewu w formie wymienione wyżej pierwiastki resztkowe
wykazują tendencję do segregacji po granicach ziaren
lub faz, stając się propagatorami pęknięć, w konsekwencji czego obniżają własności mechaniczne odlewów.
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– w piecu przed odtlenianiem wstępnym (przed dodaniem do kąpieli FeAl 25%),
– przed spustem staliwa z pieca,
– w kadzi,
wykonano przy użyciu urządzenia Multi-Lab Celox
produkcji firmy Electro-Nite.
Przeprowadzono także pomiary stężenia wodoru
w kąpieli metalowej w kadzi po spuście i w formie po jej
napełnieniu staliwem, przy użyciu urządzenia Hydris
produkcji firmy Electro-Nite.
Zawartości gazów w staliwie na poszczególnych etapach produkcji odlewów podano w tablicy 3.
Materiał do badań wpływu zawartości pierwiastków
resztkowych na jakość odlewów ze staliwa węglowego
pochodził z odlewów odlanych do form piaskowych w
postaci płyty z żebrami i walca. Skład chemiczny odlewów laboratoryjnych podano w tablicy 4.
Na próbkach wyciętych z odlewów laboratoryjnych
przeprowadzono badania makro- i mikrostruktury oraz
badania wtrąceń niemetalicznych i wydzieleń z zastosowaniem mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego. W przypadku odlewów laboratoryjnych wykonano badania przełomów powstałych
po złamaniu próbki o przekroju kwadratowym 10 × 10
mm z karbem typu „V” w temperaturze otoczenia, a
odlewów z wytopów przemysłowych wykonano badania
wytrzymałościowe wymagane przez odpowiednie normy.

3. BADANIA WŁASNE
3.1. MATERIAŁ, ZAKRES I METODYKA BADAŃ
Badania oddziaływania gazów na staliwo przeprowadzono na wybranych gatunkach staliw węglowych,
niskostopowych i staliwie Hadfielda [16]. Staliwa wytapiano w piecu łukowym o pojemności 10 Mg ze świeżeniem rudą i tlenem gazowym według instrukcji technologicznej producenta. Spust ciekłego staliwa z pieca
odbywał się do kadzi o wyłożeniu szamotowym. Ocenę
zmian zawartości gazów przeprowadzono na próbkach
staliwa pobranych na poszczególnych etapach jego wytapiania: po świeżeniu, przed spustem, w kadzi a także
z formy.
Zawartość tlenu całkowitego i azotu określano na
automatycznym analizatorze typu ON-mat 8500, a zawartość wodoru na automatycznym analizatorze typu
H-mat 2500 produkcji firmy Ströhlein. Pomiary tlenu
aktywnego:

Tablica 3. Zawartość gazów w staliwie na poszczególnych etapach produkcji odlewów
Table 3. Content of gases in cast steel at various stages of castings production
Zawartość gazów w staliwie na poszczególnych etapach produkcji odlewów, w ppm
Nr
wytopu

Gatunek

w piecu przed
spustem

w piecu po świeżeniu

w kadzi po spuście

H

N

OC

a[O]

H

N

OC

a[O]

H

1

WCB

3,6

79

164

154,6

3,15

64

95

6,4

6,2

2

230-450

3,78

104

220

n.m.

4,55

97

80

3

GP240GH 2) 2,97

110

670

n.m.

5,45

93

242

4

20HGSNM

3,92

173

220

n.m.

5,81

137

144

5

40GM

4,5

95

109

n.m.

5,4

97

102

w ciekłym
staliwie w
formie

w
gotowym
odlewie

N

OC

a[O]

H

N

OC

H

1)

b.a.

b.a.

5,48

6,3

97

75

3,0

n.m.

5,49

134

89

n.m.

6,44

140

69

n.m.

n.m.

6,88

109

114

n.m.

7,61

111

69

n,m.

n.m. 6,121)

158

89

n.m.

6,53

170

79

n.m.

22,2

130

85

n.m.

4,5

95

109

n.m.

5,85

1 – pomiar wykonany za pomocą analizatora Hydris
2 – wytop w całości świeżony przy użyciu tlenu gazowego
n.m. – nie mierzono (no measurement), b.a. – brak analizy z powodu wadliwej próbki
Uwaga: Wszystkie formy wykonano z użyciem żywicy typu rezolowego, oprócz form na odlewy z wytopu nr 1, wykonanych z użyciem szkła
wodnego.
Tablica 4. Składy chemiczne odlewów badawczych
Table 4. Chemical compositions of research( test) casts

* Wytop odlano do okrągłej wlewnicy stalowej
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3.2. WYNIK BADAŃ ZMIAN ILOŚCI GAZÓW
W TRAKCIE WYTAPIANIA STALIWA
Analizując wyniki analiz podane w tablicy 3 można
zauważyć, że najniższą zawartość wodoru (2,97 ppm)
uzyskano po zakończeniu świeżenia kąpieli w piecu
przy użyciu tlenu gazowego, przy zawartości 110 ppm
o
azotu w temperaturze kąpieli 1580 C. Przy świeżeniu
kąpieli rudą zawartości wodoru i azotu wynosiły odpowiednio od 3,6 do 4,5 ppm i od 79 do 173 ppm [16].
Zapewnienie intensywnego „gotowania” kąpieli metalowej w całej jej objętości w piecu sprzyja usuwaniu
gazów. W okresie obróbki ciekłego metalu w piecu, to
jest po usunięciu żużla z jej powierzchni, w czasie jej
odtlenienia za pomocą Al i w czasie dodania do pieca
CaO i CaF2 wraz z żelazostopami zawartość gazów
wzrasta. Wszystkie materiały wprowadzane do pieca
i do kadzi powinny być w miarę suche, aby zapobiec
przyrostowi zawartości wodoru.
Po spuście metalu z pieca do kadzi zawartość wodoru
wynosiła od 5,49 do 6,88 ppm. Po tej operacji zanotowano wzrost zawartości azotu w kąpieli od 16 do 37 ppm.
We wszystkich wytopach badawczych zawartość tlenu całkowitego w staliwie w kadzi była wysoka i wynosiła od 85 do 114 ppm mimo, że w trakcie spustu
dodawano Al i CaSi oraz uzupełniano zawartość Si
w staliwie wprowadzając do kadzi FeSi 75%. Tak wysokie zawartości tlenu całkowitego po spuście, przy
aktywnym tlenie na poziomie od około 2 do 5,5 ppm,
świadczą o dużym zanieczyszczeniu kąpieli wtrąceniami niemetalicznymi. W przypadku braku obróbki
staliwa w kadzi za pomocą gazu obojętnego, również
w odlewach można oczekiwać znacznych ilości wtrąceń
niemetalicznych.
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Po zalaniu formy ciekłym staliwem obserwowano
przyrost zawartości wodoru i azotu w odlewach. Jest to
wynikiem kontaktu ciekłego staliwa z atmosferą w czasie napełniania formy.
Strumień ciekłego staliwa w czasie napełniania
formy powinien być chroniony przed kontaktem z atmosferą poprzez stworzenie „kurtyny” gazu obojętnego
wokół strumienia. Mimo tak znacznych zawartości gazów w staliwie w wytopach badawczych i zbliżonego do
jedności obliczonego wskaźnika określającego podatności na powstawanie pęcherzy w odlewie obliczonego
według nierówności (2) nie stwierdzono wybraku z tego
tytułu.
3.3 WYNIKI BADAŃ ODDZIAŁYWANIA
PIERWIASTKÓW RESZTKOWYCH NA JAKOŚĆ
ODLEWÓW
Odlewy wykonane w warunkach laboratoryjnych
charakteryzowały się złą jakością powierzchni w postaci nierówności bez widocznych pęknięć. Najgorszą jakość powierzchni wykazały odlewy ze staliwa ze znaczną zawartością cynku (wytop nr 146 i 150).
Badania makro- i mikrostruktury odlewów laboratoryjnych wykonane na tarczach wyciętych wzdłużnie
ujawniły występowanie w górnej części odlewów wad w
postaci pustek, będących wynikiem skurczu odlewniczego. Na wzdłużnych przekrojach odlewów po głębokim trawieniu ujawniono pierwotną strukturę dendrytyczną oraz typową dla badanych składów chemicznych
odlewów strukturę ziaren austenitu pierwotnego.
Badania zgładów nie wytrawionych, przy użyciu mikroskopu świetlnego, ujawniły obecność w odlewach
endogenicznych wtrąceń niemetalicznych, głównie
tlenków, wtrąceń złożonych i siarczków. Stwierdzono

Rys. 2. Przełom próbki z odlewu laboratoryjnego. Faza Bi-Pb (białe wydzielenie)
Fig. 2. Fracture of laboratory cast sample. Bi-Pb phase (white separation)

Rys. 3. Przełom próbki z wytopu przemysłowego. Faza Pb (białe wydzielenie)
Fig. 3. Fracture of industrial heat sample. Phase Pb (white separation)

Prace IMŻ 1 (2010)

Wytwarzanie ciekłej stali spełniającej wymagania...

również mikropęknięcia powierzchniowe, szczególnie
w odlewach z wysoką zawartością cyny. Mikrostruktura odlewów była typową mieszaniną ferrytu i bainitu
(w postaci igieł) oraz perlitu.
Przełomy złamanych próbek z odlewów laboratoryjnych wykazywały cechy odkształcenia plastycznego
oraz zawierały obszary o charakterze kruchym. W próbkach z podwyższoną zawartością Bi i Pb zidentyfikowano fazę Pb-Bi zawierającą obydwa pierwiastki w postaci skupisk i siatki, które były miejscami zarodkowania
pęknięć podczas łamania próbek w temperaturze otoczenia. Obraz tej fazy przedstawiono na rys. 2.
W wytopie przemysłowym, w którym zawartość Pb
wynosiła 0,12%, stwierdzono występowanie mikropęknięć na granicach ziarn byłego austenitu, przełom ma
w większości charakter plastyczny, a faza Pb w postaci cząstek o średnicy dochodzącej do 50 μm jest rozmieszczona w skupiskach na powierzchni przełomu
w miejscu zerwania próbki Obecność fazy Pb w odlewie skutkował obniżeniem właściwości mechanicznych
stali. Obraz przełomu próbki z wytopu przemysłowego
przedstawiono na rys. 3.
Badania przełomów próbki z odlewu przemysłowego
z podwyższoną zawartością Pb wykazały występowanie
skupisk cząstek fazy na osnowie Pb na płaszczyznach
propagacji pęknięć.

4. SPOSOBY OGRANICZANIA
ZAWARTOŚCI GAZÓW I PIERWIASTKÓW
RESZTKOWYCH W STALIWIE
Zasadniczo łatwo jest ograniczyć zawartość tlenu
w stali, natomiast znacznie trudniej jest ograniczyć
zawartość w niej azotu i wodoru. Problem ten narasta
w przypadku dużych odlewów (o grubych ściankach).
Przy wytapianiu staliwa w piec łukowy występują
sprzyjające warunki do rozpuszczania się gazów w kąpieli metalowej. Palący się w piecu łuk elektryczny jonizuje gazy dwuatomowe w jednoatomowe, które łatwo
rozpuszczają się w kąpieli. Przede wszystkim dotyczy
to azotu, którego zawartość w gotowych wyrobach wykonanych ze stali wytopionej w tym procesie wynosi
przeważnie 70 a może sięgać 120 ppm.
Istotne obniżenie zawartości gazów (głównie wodoru
i tlenu) w kąpieli stalowej można uzyskać przy wykorzystaniu pozapiecowej obróbki próżniowej. W przypadku braku takich możliwości konieczne jest odpowiednie prowadzenie procesu wytapiania staliwa w piecu,
a także przestrzeganie zasad odlewania minimalizujących przechodzeniu gazów do kąpieli metalowej.
Ograniczenie zawartości gazów w odlewach uzyskuje
się w wyniku:
• optymalizacji technologii wytwarzania staliwa łukowym piecu elektrycznym poprzez:
– hermetyzację procesu,
– odpowiedni dobór materiałów wsadowych:
– złom poamortyzacyjny jak i własny musi być czysty – nieskorodowany, pozbawiony mas formierskich, nie zawierający wilgoci,
– nawęglacze o możliwie małej zawartości gazów
(wysuszone, o niskiej zawartości azotu) w szczególności te wprowadzane w końcowych okresach
wytopu,
– materiały żużlotwórcze – wysuszone, wapno
świeżo palone,

275

– kontrolę długości łuku elektrycznego,
– prowadzenie okresu świeżenia wytopu tlenem gazowym z odpowiednio wysokiego poziomu węgla
w kąpieli na początku operacji (minimum 0,6%),
[17,18]
– odpowiednią praktykę żużlową: kąpiel musi być
jak najdłużej pokryta żużlem o odpowiedniej grubości, zapewniającym izolację przed atmosferą jak
i osłonę łuku,
– maksymalne ograniczenie kontaktu strumienia
odlewanego staliwa z powietrzem atmosferycznym
– zapewnienie niezaburzonego i możliwie krótkiego strumienia odlewanego metalu, odlewanie
w osłonie argonu,
– dobór materiału na formy i przestrzeganie procedur ich wykonania; na powstawanie pęcherzy
w odlewach może mieć wpływ konstrukcja formy –
sposób jej odpowietrzania, sposób malowania wnęki formy i stopień zagęszczenia masy.
W literaturze można znaleźć informacje o możliwości
usuwania do 50% azotu z kąpieli stalowej przy wykorzystaniu rafinacji żużlem syntetycznym CaO-BaOAl2O3-TiO2 w ilości 10 kg/t kąpieli metalowej [19]. Jednakże, jak dotąd technologia ta nie znalazła szerszego
zastosowania w praktyce przemysłowej, najprawdopodobniej z powodu wysokich kosztów.
W czasie stygnięcia odlewów istnieje możliwość usunięcia pewnej ilości wodoru na drodze dyfuzji. Ze względu na długotrwałość procesów dyfuzyjnych usuwanie
gazów na tej drodze wymaga zapewnienia odpowiednio
długiego czasu stygnięcia odlewów.
Usunięcie pierwiastków resztkowych nie jest tak
proste jak gazów. Obecnie są prowadzone prace nad
usuwaniem tych pierwiastków z kąpieli metalowej na
drodze ekstrakcji ich do żużla. Żużle te komponowane
są głównie na bazie siarczków, siarczanów i chlorków.

5. WNIOSKI
1. Zawartość wodoru i azotu w staliwie może wzrastać
w trakcie wszystkich kolejnych etapów wywarzania
odlewu: w czasie wytapiania w elektrycznym piecu
łukowym, w czasie spustu do kadzi i w czasie zalewania formy.
2. Źródłem gazów są materiały wsadowe i technologiczne oraz atmosfera gazowa, z którą kontaktuje
się kąpiel metalowa. W przypadku braku możliwości
obróbki próżniowej kąpieli metalowej ograniczenie
zawartości gazów w staliwie, a w konsekwencji ograniczenie lub wyeliminowanie wad odlewów (pęcherzy
i nakłuć) wymaga kontroli wsadu i przestrzegania
reżimu technologicznego:
– stosowania nieskorodowanego, niezawilgoconego
i wolnego od zanieczyszczeń masami formierskimi
złomu,
– używania jedynie świeżopalonego wapna hutniczego,
– doboru nawęglaczy pozbawionych wilgoci z niską
zawartością azotu,
– zapewnienia intensywnego świeżenia kąpieli metalowej w piecu tlenem gazowym,
– wprowadzanie w okresie rafinacji kąpieli metalowej pozbawionej wilgoci dodatków stopowych i żużlotwórczych,
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– ograniczenia do minimum przedostawania się żużla piecowego do kadzi w czasie spustu,
– stosowania wysokiej jakości dodatków żużlotwórczych (najlepiej żużli syntetycznych) w procesie obróbki kadziowej,
– w przypadku konieczności związania nadmiernej
ilości azotu wprowadzić dodatek żelazo tytanu,
– zapewnienie przedmuchiwania kąpieli metalowej
w kadzi argonem przez kształtkę gazo przepuszczalną umieszczona w jej dnie,
– stosowanie kadzi z wyłożeniem o charakterze obojętnym (np. andaluzytowym) lub zasadowym,
– w czasie zalewania formy ograniczyć kontakt strumienia metalu z powietrzem – stosowanie ochrony
argonowej,
– w przypadku gatunków staliw podatnych do naazotowania – stosowania materiałów formierskich

Prace IMŻ 1 (2010)

(spoiw) o jak najmniejszej zawartości tego pierwiastka.
3. Zainicjowane badania wpływu pierwiastków resztkowych na jakość staliwa wykazały, że:
– ze wzrostem zawartości w staliwie Cu, As, Bi, Pb,
Sb, Sn, Zn pogarsza się jakości powierzchni odlewów,
– w odlewach laboratoryjnych z podwyższoną zawartością Pb i Bi w składzie, stwierdzono występowanie fazy Pb-Bi w postaci skupisk cząstek, które były
miejscem zarodkowania pęknięć podczas łamania
próbek w temperaturze otoczenia,
– na przełomie próbki z wytopu przemysłowego
o podwyższonej zawartością Pb występują skupiska cząstek fazy na osnowie Pb na płaszczyźnie
propagacji pęknięcia, które obniżają właściwości
mechaniczne.
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