
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222702 

(21) Numer zgłoszenia: 406611 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 20.12.2013 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

C22C 37/06 (2006.01) 

C21C 1/08 (2006.01) 

(54) Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

22.06.2015 BUP 13/15 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.08.2016 WUP 08/16 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

EDWARD GUZIK, Kraków, PL 

DARIUSZ KOPYCIŃSKI, Głogoczów, PL 

ANDRZEJ SZCZĘSNY, Kraków, PL 

SYLWESTER PIASNY, Olkusz, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Elżbieta Postołek 

 

 

 

P
L

  
2
2
2
7
0

2
  

B
1
 

 

 



 PL 222 702 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysoko-

chromowego, zawierającego 8–25% wagowych Cr, znajdujący zastosowanie w odlewnictwie. 

Modyfikacja jest to zmiana fizykochemicznego stanu ciekłego metalu, która następuje na skutek 

wprowadzenia do żeliwa wysokochromowego na krótko przed odlaniem niewielkiej ilości substancji  

– modyfikatora, która zwiększa liczbę ziaren równoosiowych. 

W praktyce przemysłowej nie ma opracowanego sposobu prostej kontroli przeprowadzonego 

zabiegu modyfikacji, czyli określenia zwiększenia się ilości ziaren równoosiowych, co powoduje pro-

blemy z oceną struktury żeliwa wysokochromowego w procesie technologicznym. 

Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego, zawierającego 

8–25% wagowych Cr, według wynalazku, polega na tym, że ciekły metal przed i po przeprowadzeniu 

zabiegu modyfikacji odlewa się do formy, mającej co najmniej dwie wnęki o przekroju okrągłym lub 

kwadratowym i średnicy lub długości boku od 5 do 30 mm, a z uzyskanych prętów wykonuję się próbki 

do badań metalograficznych. Próbki poddaje się trawieniu, a następnie pod mikroskopem liczy się 

ilość ziaren równoosiowych, przy czym efekt modyfikacji jest zadowalający, jeżeli liczba ziaren równo-

osiowych w próbkach po zabiegu modyfikacji jest przynajmniej o 50% większa od liczby ziaren równo-

osiowych uzyskanych w próbkach bez zabiegu modyfikacji. 

Zaletą sposobu oceny skuteczności zabiegu modyfikacji struktury żeliwa wysokochromowego, we-

dług wynalazku, jest to, że pozwala na szybką ocenę ilości ziaren równoosiowych bez wycinania próbek 

badawczych w odlewach. Zróżnicowany kształt jak i wymiary przekroju poprzecznego odlewanych prętów 

pozwala na dostosowanie otrzymanych wyników do rzeczywistych wymiarów wykonywanych odlewów. 

P r z y k ł a d  I. 

W piecu indukcyjnym poddano roztopieniu wsad metalowy, uzyskując żeliwo wysokochromowe, 

zawierające wagowo: 23,8% chromu, 3,23% węgla, 0,52% krzemu, 0,64% manganu, 038% fosfo-

ru,0,026% siarki, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, a następnie ciekły stop przegrzano do 

temperatury 1490°C, w której przetrzymywano przez okres 100 sekund. Następnie żeliwo wyjściowe prze-

lano do kadzi i w temperaturze 1450°C wlano metal do formy metalowej mającej 4 wnęki 

o przekroju kołowym i średnicach: 5, 10, 20 i 30 mm i uzyskano pręty badawcze o różnych średnicach 

celem sprawdzenia struktury żeliwa przed modyfikacją. Następnie do kadzi wprowadzono 0,5% wagowych 

w stosunku do ilości ciekłego metalu modyfikatora w postaci żelazotytanu FeTi. Ponownie zalano identycz-

ną formę metalową w celu sprawdzenia struktury żeliwa po modyfikacji. Z obu wytopów otrzymano odlewy 

wałków o średnicach: 5, 10, 20 i 30 mm, z których po wytrawieniu wykonano zgłady metalograficzne,  

a następnie umieszczono je pod mikroskopem i liczono ilość ziaren równoosiowych w strukturze żeliwa 

przed i po modyfikacji. Zaobserwowano, że liczba ujawnionych ziaren równoosiowych jest o 80% większa 

w żeliwie poddanym zabiegowi modyfikacji FeTi niż w żeliwie nie poddawanym temu zabiegowi. 

P r z y k ł a d  II. 

Po uzyskaniu żeliwa wyjściowego o składzie, jak w przykładzie I, poddano go modyfikacji, wprowa-

dzając do kadzi 0,5% wagowych w stosunku do ilości ciekłego metalu modyfikatora w postaci żelazowol-

framu FeW. Następnie zalano identyczną jak w przykładzie I formę metalową i sporządzono zgłady do 

badań metalograficznych, które po wytrawieniu umieszczono pod mikroskopem i liczono ilość ziaren rów-

noosiowych w strukturze żeliwa. Stwierdzono, że liczba ujawnionych ziaren równoosiowych jest o 70% 

mniejsza w żeliwie poddanym zabiegowi modyfikacji FeW niż w żeliwie nie poddawanym temu zabiegowi. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego, zawierającego 

8–25% wagowych Cr, znamienny tym, że ciekły metal przed i po przeprowadzeniu zabiegu modyfi-

kacji odlewa się do formy, mającej co najmniej dwie wnęki o przekroju okrągłym lub kwadratowym 

i średnicy lub długości boku od 5 do 30 mm, a z uzyskanych prętów wykonuję się próbki do badań 

metalograficznych, po czym próbki poddaje się trawieniu, a następnie pod mikroskopem liczy się ilość 

ziaren równoosiowych, przy czym efekt modyfikacji jest zadowalający, jeżeli liczba ziaren równoosio-

wych w próbkach po zabiegu modyfikacji jest przynajmniej o 50% większa od liczby ziaren równo-

osiowych uzyskanych w próbkach bez zabiegu modyfikacji. 
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