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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest staliwo ferrytyczno-austenityczne znajdujące zastosowanie przede 

wszystkim na odlewy elementów dla urządzeń dla przemysłu chemicznego i morskiego, a także na 
elementy poddawane przeróbce plastycznej, takie jak blachy, kształtowniki, odkuwki itp. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 150 919 staliwo o strukturze austenityczno-
ferrytycznej odporne na korozję i ścieranie, które zawiera wagowo; max. 0,06% węgla, max. 1,0% 
manganu, max. 1,0% krzemu, max. 0,03% fosforu i max. 0,03% siarki, charakteryzuje się tym, że 
zawiera 23,0 - 25,0% chromu, 4,0 - 6,0% niklu, 2,0 - 2,5% molibdenu i 2,5 - 3,0% miedzi. Ponadto 
znany jest z polskiego opisu patentowego nr 174 519 staliwo żaroodporne o strukturze austenityczno-
ferrytycznej zawierające wagowo: 0,30 - 050% węgla, max. do 0,80% manganu, max. do 2,50% krze-
mu, max. do 0,035% fosforu, max. do 0,030% siarki, 24,00 - 28,00% chromu i 3,00 -5,00% niklu. 

Znany jest także z polskiego opisu patentowego nr 179 404 austenityczny, odporny na korozję 
stop chrom-nikiel-żelazo, zawierający wagowo; 32-37% chromu, 28-36% niklu, najwyżej 2% manganu, 
najwyżej 0,5% krzemu, najwyżej 0,1% glinu, najwyżej 0,05% węgla, najwyżej 0,025% fosforu, najwy-
żej 0,01% siarki, najwyżej 2% molibdenu, najwyżej 1% miedzi, 0,3 - 0,7% azotu, reszta żelazo i nie-
uniknione zanieczyszczenia. 

Staliwo austenityczno-ferrytyczne zawierające wagowo; max. 0,05% węgla, max. 1,8% manga-
nu, max. 1,0% krzemu, max. 0,015% fosforu i max. 0,015% siarki, 23,5 - 25,5% chromu, 5,0 - 6,0% 
niklu, 2,0 - 3,0% molibdenu, 0,0 - 0,15% miedzi, charakteryzuje się tym, że zawiera 0,2 - 0,3% azotu. 

Staliwa według wynalazku stosuje się jako materiały na wyroby, które są odporne na działanie 
środowiska H2O - CO2 - H2S, a także środowiska, zawierającego jony chlorkowe oraz jony siarczanowe. 

Zaletą stopów według wynalazku jest ich niezwykle uniwersalna odporność na korozję zarówno 
lokalną wżerową i szczelinową, jak i naprężeniową. Ponadto stopy te mają mikrostrukturę globularną 
i charakteryzują się wysoką plastycznością, dobrą odpornością mechaniczną w wysokich temperatu-
rach oraz dobrą spawalnością i odpornością na ścieranie. 

P r z y k ł a d. 
Staliwo ferrytyczno-austenityczne zawiera wagowo: 0,03% węgla, 0,88% krzemu, 1,65% man-

ganu, 24,1% chromu, 5,94% niklu, 1,9% molibdenu, 0,06% miedzi, 0,3% azotu, reszta żelazo i nie-
uniknione zanieczyszczenia. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Staliwo austenityczno-ferrytyczne zawierające wagowo: max. 0,05% węgla, max. 1,8% manga-
nu, max. 1,0% krzemu, max. 0,015% fosforu i max. 0,015% siarki, 23,5 - 25,5% chromu, 5,0 - 6,0% 
niklu, 2,0 - 3,0% molibdenu, 0,0 - 0,15% miedzi, znamienne tym, że zawiera 0,2 - 0,3% azotu. 
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