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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi, 

mający zastosowanie w przemyśle odlewniczym. 
Znany sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej polega na tym, że po wytopieniu 

stali w elektrycznym piecu łukowym poddaje się ją odtlenieniu w kadzi glinem tub innymi odtleniacza-
mi, które wprowadza się na dno kadzi przed spustem. Następnie ciekłą stal przedmuchuje się od dołu 
lub od góry strumieniem gazowego argonu, w celu oczyszczenia jej z wtrąceń niemetalicznych. 

Istota sposobu według wynalazku, polega na tym, że po odtlenieniu stali w kadzi glinem, wpro-
wadza się co najmniej jeden pierwiastek o silnym powinowactwie do azotu wybrany z grupy obejmują-
cej tytan, cyrkon, niob i wanad, w ilości 0,07 - 0,085% masowych w stosunku do masy ciekłego meta-
lu. Następnie, przed procesem jej przedmuchiwania argonem, przeprowadza się wymianę utworzone-
go wcześniej żużla na syntetyczny, który zawiera masowo: CaO w ilości 40-55%, Al2O3 w ilości  
30-40%, SiO2 w ilości 4-6%, Al w ilości 4-6%, MgO w ilości 1-2%, oraz do 1% Fe2O3, reszta nieunik-
nione zanieczyszczenia. 

Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że pozwala on na obniżenie stężeń tlenu, azotu 
i wtrąceń niemetalicznych w odlewach wykonanych ze stali poddanej obróbce pozapiecowej w kadzi, 
co pozwala na otrzymanie wyrobów bez wad odlewniczych. 

P r z y k ł a d 
Na dno kadzi o pojemności 7 Mg i wyłożeniu obojętnym wprowadzono 7 kg glinu metalicznego, 

po czym rozpoczęto spust wcześniej wytopionej w elektrycznym piecu łukowym stali wysokomanga-
nowej. Po odtlenieniu stali wprowadzono do kadzi 0,07% masowych tytanu w postaci żelazotytanu  
Fe-Ti, w ilości 0,1% masowych w stosunku do masy ciekłego metalu, po czym usunięto utworzony 
żużel a na lustro metalu wprowadzono żużel syntetyczny w postaci mielonego proszku, który zawiera 
masowo: CaO w ilości 42%, Al2O3 w ilości 36%, SiO2 w ilości 5%, Al w ilości 4%, MgO w ilości 1% 
oraz 1% Fe2O3, reszta nieuniknione zanieczyszczenia. Następnie ciekłą stal przedmuchiwano od dołu 
strumieniem gazowego argonu w ilości 80 dm3 na tonę stali, co spowodowało oczyszczenie jej z wtrąceń 
niemetalicznych, występujących w postaci tlenków i azotków. Otrzymano stal zawierającą masowo: 
1,19% C, 0,41% Si, 11,54% Mn, 0,73% P, 0,006% S, 1,33% Cr, 0,008% Ti, 0,042% Al, reszta Fe. 

Dzięki zastosowaniu sposobu według wynalazku otrzymana stal wysoko-manganowa zawiera 
w kadzi poniżej 75 ppm tlenu i poniżej 330 ppm azotu, a w gotowych odlewach poniżej 60 ppm tlenu 
i poniżej 285 ppm azotu. Ponadto, odlewy te nie wykazują żadnych wad typu mikroporowatość gazo-
wa i nakłucia. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi, polegający na jej odtlenianiu 
glinem oraz przedmuchiwaniu argonem, znamienny tym, że po procesie odtlenienia wprowadza się 
co najmniej jeden pierwiastek o silnym powinowactwie do azotu wybrany z grupy obejmującej tytan, 
cyrkon, niob i wanadów ilości 0,07 - 0,085% masowych w stosunku do masy ciekłego metalu, a na-
stępnie, przed procesem przedmuchiwania argonem, przeprowadza się wymianę utworzonego wcze-
śniej żużla na syntetyczny, który zawiera masowo: CaO w ilości 40-55%, w ilości 30-40%, SiO2 w ilości 
4-6%, Al w ilości 4-6%, MgO w ilości 1-2%, oraz do 1% Fe2O3, reszta nieuniknione zanieczyszczenia. 
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