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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub fer-

rytyczno-austenitycznego, przeznaczonego na odlewy kwasoodporne, w szczególności korpusy, wir-

niki, kierownice i inne elementy pomp dla przemysłu energetycznego/ oraz części maszyn i urządzeń 

dla przemysłu chemicznego, morskiego lub petrochemicznego. 

Znane metody otrzymywania staliwa ferrytyczno-austenitycznego oparte są o przeprowadzanie 

procesu świeżenia z wykorzystaniem pieców próżniowych, np. procesy VOD, VAD, AOD, DETEM, 

pieco-kadź. Do wytwarzania niskowęglowych wysokochromowych stali nierdzewnych i kwasoodpor-

nych stosuje się najczęściej odwęglanie próżniowo-tlenowe (metoda VOD). Sposób ten jest rozwinię-

ciem metody odgazowania stali w kadzi i polega na jej świeżeniu w próżni, poprzez wdmuchiwanie 

tlenu lancą z góry, z równoczesnym przepłukiwaniem stali argonem przez kształtkę w dnie kadzi. Kra-

jowe odlewnie nie dysponują takimi technologiami dla otrzymywania odlewów kwasoodpornych. 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu otrzymywania staliwa przeznaczonego na 

odlewy kwasoodporne, który nie wymaga użycia próżni do eliminacji węgla ze stali chromowo-

niklowych i nadaje się do zastosowania zwłaszcza przy prowadzeniu wytopu w elektrycznym piecu 

indukcyjnym. 

Sposób według wynalazku polega na otrzymywaniu staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub fer-

rytyczno-austenitycznego, zawierającego wagowo: od 16,0% do 25,5% chromu, od 2,5% do 14,0% 

niklu, do 7% molibdenu, do 3,0% miedzi, do 2,0% manganu, do 1,0% krzemu, do 0,30% niobu, do 

0,25% azotu, do 0,035% węgla, do 0,030% fosforu, do 0,020% siarki oraz żelazo i nieuniknione za-

nieczyszczenia. 

Sposób charakteryzuje się tym, że wytop prowadzi się pod żużlem zasadowym CaO+CaF2. 

Wsadem są materiały o niskiej zawartości węgla. Po nagrzaniu kąpieli do temperatury 1640°C 1690°C 

wprowadza się rudę żelaza w ilości wagowo do 0,5%, po czym po 2030 minutach uzupełnia się Cr, 

Ni i Mo. Następnie, na 1520 minut przed spustem, za pomocą glinu w ilości 0,20,5 kg/Mg, korzyst-

nie 0,4 kg/Mg, odtlenia się osadowo kąpiel metalu, po czym tuż przed spustem dodaje się niob w ilości  

w przeliczeniu %Nb = 78,5 x %C. Po spuście odtlenia się staliwo w kadzi za pomocą glinu oraz  

Fe-Ca-Si. 

Najlepiej jest przy tym, kiedy do odtleniania staliwa w kadzi używa się glinu w ilości 0,4 kg/Mg 

oraz Fe-Ca-Si w ilości 1,5 kg/Mg. 

Zastosowanie sposobu według wynalazku pozwala na otrzymywanie - bez użycia próżni do eli-

minacji węgla i przy prowadzeniu wytopu w elektrycznym piecu indukcyjnym - staliwa austenitycznego 

lub ferrytyczno-austenitycznego o bardzo niskiej zawartości węgla (mniej niż 0,035%). Odlewy wyko-

nane z tak otrzymanego staliwa wykazują wysoką odporność korozyjną zarówno w roztworach chlor-

ków jak i kwasów. 

Sposób według wynalazku ilustrują następujące przykłady. 

P r z y k ł a d  1 

W procesie wytapiania staliwa austenitycznego na odlewy pomp wytop prowadzi się w elek-

trycznym piecu indukcyjnym o pojemności 1 Mg i o wyłożeniu obojętnym, pod żużlem zasadowym 

CaO+CaF2. Wsadem są w % wagowych: żelazo armco(45%), metaliczny chrom(12,4%), nikiel(7,0%), 

molibden(1,6%), reszta materiał o niskiej zawartości węgla. Po roztopieniu uzyskuje się: 0,058%C, 

0,12%Si, 0,24%Mn, 0,019%P, 0,007%S, 17,8%Cr, 10,5%Ni, 1,55%Mo, 0,02%Cu, reszta Fe. Po pod-

grzaniu kąpieli do 1680°C wprowadza się 0,3% rudy żelaza i uzupełnia żużel dodając wapno i fluoryt. 

Po 30 minutach, na podstawie pobranej próby na skład chemiczny, uzupełnia się brakujące dodatki 

(Cr, Ni, Mo). Na 20 minut przed spustem odtlenia się osadowo kąpiel metalu za pomocą glinu w ilości 

0,4 kg/Mg. Tuż przed spustem dodaje się niob w ilości %Nb = 8 x %C. 

Po spuście staliwo odtlenia się w kadzi za pomocą glinu (0,35 kg/Mg) i Fe-Ca-Si (1 kg/Mg). 

Otrzymane staliwo zawiera w procentach wagowych: węgla 0,025%, manganu 0,65%, krzemu 0,14%, 

fosforu 0,019%, siarki 0,007%, chromu 19,88%), niklu 10,7%), molibdenu 2,52%, miedzi 0,03%,  

a resztę stanowi niob, żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia. 

P r z y k ł a d  2 

W procesie wytapiania staliwa ferrytyczno-austenitycznego na odlewy pomp wytop prowadzi się 

w elektrycznym piecu indukcyjnym o pojemności 1 Mg i o wyłożeniu obojętnym, pod żużlem zasado-

wym CaO+CaF2. Wsadem są w % wagowych: żelazo armco(67%) metaliczny chrom(17,8%), ni-

kiel(11,7,%) i molibden(2,6%). Po roztopieniu uzyskuje się: 0,05%C, 0,26%Si, 0,50%Mn, 0,009%P, 
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0,009%S, 15,6%Cr, 11,0%Ni oraz 2,4%Mo, reszta Fe. Po podgrzaniu kąpieli do 1670°C wprowadza 

się 0,4% rudy żelaza i uzupełnia żużel dodając wapno i fluoryt. Po 30 minutach, na podstawie pobra-

nej próby na skład chemiczny, uzupełnia się brakujące dodatki (Cr, Ni). Na 20 minut przed spustem 

odtlenia się osadowo kąpiel metalu za pomocą glinu w ilości 0,4 kg/Mg. Tuż przed spustem dodaje się 

niob w ilości %Nb = 8 x %C. Po spuście staliwo odtlenia się w kadzi za pomocą glinu(0,35 kg/Mg)  

i Fe-Ca-Si(1 kg/Mg). Otrzymane staliwo zawiera w procentach wagowych: węgla 0,030%, krzemu 

0,36%, fosforu 0,026%, siarki 0,006%, chromu 17,8%, niklu 11,0%, molibdenu 2,42%, a resztę stano-

wi mangan, niob oraz żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub ferrytyczno-austenitycznego, 

zawierającego wagowo: od 16,0% do 25,5% chromu, od 2,5% do 14,0% niklu, do 7% molibdenu, do 

3,0% miedzi, do 2,0% manganu, do 1,0% krzemu, do 0,30% niobu, do 0,25% azotu, do 0,035% wę-

gla, do 0,030% fosforu, do 0,020% siarki oraz żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, znamienny 

tym, że wytop, dla którego wsadem są materiały o niskiej zawartości węgla, prowadzi się pod żużlem 

zasadowym CaO+CaF2 i po nagrzaniu kąpieli do temperatury 1640°C1690°C wprowadza się rudę 

żelaza w ilości wagowo do 0,5%, po czym po 2030 minutach uzupełnia się Cr, Ni i Mo, a następnie 

na 1520 minut przed spustem, za pomocą glinu w ilości 0,20,5 kg/Mg, korzystnie 0,4 kg/Mg, odtle-

nia się osadowo kąpiel metalu, po czym tuż przed spustem dodaje się niob w ilości w przeliczeniu 

%Nb = 78,5 x %C, a po spuście odtlenia się staliwo w kadzi za pomocą glinu oraz Fe-Ca-Si. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że do odtleniania staliwa, w kadzi używa się glinu 

w ilości 0,4 kg/Mg oraz Fe-Ca-Si w ilości 1,5 kg/Mg. 
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