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Środek pokrywająco-rafinujący do topienia stopów aluminium, zawierający chlorek potasu w ilo-
ści 35 - 40% wagowych, chlorek sodu w ilości 35 - 40% wagowych oraz kriolit w ilości 0,5 - 10% wa-
gowych, znamienny tym, że zawiera czteroboran sodowy w ilości 0,5 - 10% wagowych, fluorotytanian 
potasowy w ilości 5 - 8% wagowych, fluoroboran potasowy w ilości 0,3 - 5% wagowych oraz fluorokrze-
mian sodowy w ilości 0,5 - 10% wagowych. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest środek pokrywająco-rafinujący do topienia stopów aluminium, znaj-

dujący zastosowanie w technologii przygotowania ciekłego metalu oraz przy przetapianiu złomów. 
Obecnie w procesie technologicznym przygotowania ciekłych stopów aluminium stosuje się 

różnorodne środki, zawierające w swoim składzie chlorek sodu, chlorek potasu, fluoryt, kriolit, zmie-
szanych w różnych proporcjach. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 91 916 środek pokrywająco-rafinujący do topie-
nia aluminium i jego stopów, który stanowi mieszanina zawierająca wagowo: 30 - 55% chlorku sodu, 
30 - 55% chlorku potasu, 5 - 20% kriolitu, 1 - 10% fluorytu oraz 1 - 10% fluorku sodu. 

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 104 699 środek pokrywająco-rafinujący 
do topienia aluminium i jego stopów, zawierający wagowo: 25 - 50% kriolitu, do 60% chlorku potasu, 
do 60% chlorku sodu oraz 5 - 40% fluorytu. 

W polskim opisie patentowym nr 122 502 ujawniono skład środka do topienia stopów aluminiowo- 
-magnezowych, który zawiera wagowo: 40 - 45% chlorku potasu, 40 - 45% chlorku sodu, 5 - 12% krioli-
tu, 0 - 5% fluorotytanianu potasu, 0 - 3% fluoroboranu potasu oraz tlenek magnezu, fluorek wapnia 
i fluorek magnezu o łącznej ilości 0 - 2%. 

Środek pokrywająco-rafinujący do topienia stopów aluminium, według wynalazku, stanowi mie-
szanina, zawierająca wagowo: 35 - 40% chlorku potasu, 35 - 40% chlorku sodu, 0,5 - 10% czteroboranu 
sodowego, 5 - 8% fluorotytanianu potasowego, 0,3 - 5% fluoroboranu potasowego, 0,5 - 10% fluoro-
krzemianu sodowego oraz 0,5 - 10% kriolitu. 

Środek, według wynalazku, zapewnia dobre pokrycie ciekłego metalu i intensywną ekstrakcję za-
nieczyszczeń tlenkowych oraz wstępne rozdrobnienie struktury stopu, co w efekcie powoduje zmniej-
szenie strat bezzwrotnych metalu oraz polepszenie właściwości stopów. Ponadto wchodzące w skład 
środka związki fluoru oraz czteroboran sodowy pozwalają na uzyskanie odpowiednich wielkości napięć 
międzyfazowych metal – żużel i żużel – tlenek oraz odpowiedniej konsystencji tworzącego się żużla. 

P r z y k ł a d 
Środek pokrywająco-rafinujący zawierający w swym składzie wagowo: 
chlorek potasu   38% 
chlorek sodu   38% 
czteroboran sodowy    8% 
fluorotytanian potasowy    6% 
fluoroboran potasowy    3% 
fluorokrzemian sodowy    6% 
kriolit      1% 
wprowadzono w ilości 0,5% od masy wsadu metalowego. 
Po zastosowaniu środka stop aluminium-krzem o eutektycznej zawartości Si wykazuje następu-

jące właściwości: 
wytrzymałość na rozciąganie Rm = 144 MPa 
wydłużenie względne  A5 = 2,8% 
Dla porównania podaje się, że stop AK11, do którego nie wprowadzono środka pokrywająco rafi-

nującego wykazuje obniżone własności mechaniczne: 
wytrzymałość na rozciąganie Rm = 135 MPa 
wydłużenie względne  A5 = 1,5% 
 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Środek pokrywająco-rafinujący do topienia stopów aluminium, zawierający chlorek potasu w ilo-
ści 35 - 40% wagowych, chlorek sodu w ilości 35 - 40% wagowych oraz kriolit w ilości 0,5 - 10% wa-
gowych, znamienny tym, że zawiera czteroboran sodowy w ilości 0,5 - 10% wagowych, fluorotytanian 
potasowy w ilości 5 - 8% wagowych, fluoroboran potasowy w ilości 0,3 - 5% wagowych oraz fluorokrze- 
mian sodowy w ilości 0,5 - 10% wagowych. 
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