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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania żeliwa zwłaszcza żeliwa wermikularnego oraz 

żeliwa sferoidalnego. 

Znane są następujące gatunki żeliwa: żeliwo szare, żeliwo sferoidalne i żeliwo wermikularne. 

Żeliwo szare posiada grafit w postaci płytek. Żeliwo sferoidalne posiada grafit w postaci kulek. Wystę-

pujący w żeliwie sferoidalnym grafit w postaci kulek powoduje że żeliwo posiada lepsze własności 

mechaniczne, natomiast obróbka jego jest trudniejsza i gorsza jest jego lejność. Żeliwo wermikularne 

posiada grafit w postaci płytek połączonych z kulikami. Jest to postać pomiędzy grafitem płytkowym 

a grafitem w postaci kulkowej zwanej sferoidalnym. W żeliwie wermikularnym mała długość i zaokrą-

glone końce grafitu powodują lepsze właściwości mechaniczne niż żeliwa szarego, natomiast w po-

równaniu z żeliwem sferoidalnym przewodność żeliwa jest większa, zaś kształt grafitu gwarantuje 

lepszą obrabialność. 

Znany jest z opisu patentowego WO2008040915 sposób i urządzenie do wprowadzania drutu 

stalowego z rdzeniem do kąpieli metalowej utworzonej z żeliwa dla otrzymania żeliwa wysokojako-

ściowego z grafitem wermikularnym lub sferoidalnym. Rdzeń tworzący wypełnienie drutu stalowego 

zawiera magnez. Drut z rdzeniem pobierany jest ze szpuli i wprowadzany pionowo do kąpieli metalo-

wej ze stopionym żeliwem. Drut z rdzeniem przemieszcza się w rurze prowadzącej, a koniec rury jest 

umieszczony na określonej wysokości nad powierzchnią płynnego żeliwa. Drut z rdzeniem jest rozwi-

jany ze szpuli, przemieszczany i poddawany operacji prostowania przy użyciu urządzenie, które nie 

zmieniając jego zasadniczo kołowego przekroju umożliwia jego wprowadzenie i zanurzanie w głąb 

kąpieli metalowej w kierunku pionowym z określoną prędkością. 

Znany jest także z opisu patentowego nr CN103014232 sposób, polegający na tym, że do 

zbiornika zawierającego wytopione żeliwo w postaci ciekłej podaje się dwa druty. Jeden drut do we-

rmikularyzacji składa się stalowej powłoki i proszku ze stopów magnezu i żelazo krzemu, natomiast 

drugi drut do modyfikacji składa się o ze stalowego powłoki i proszku ze stopu żelaza krzemu o metali 

ziem rzadkich udziałach. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania żeliwa wermikularnego lub żeliwa sfe-

roidalnego, którego parametry zawarte w wąskim założonym zakresie są stabilne i powtarzalne. 

Sposób wytwarzania żeliwa zwłaszcza żeliwa wermikularnego oraz żeliwa sferoidalnego według 

wynalazku polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1450°C do 1550°C 

przelewa się do kadzi o podstawie koła, której wysokość jest dwa razy większa niż średnica podstawy. 

Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,10 do 0,40% stopu FeSiBa, przy czym zawartość 

procentowa Ba musi być większa od 9%. Bar wykazuje silne powinowactwo z tlenem, zmniejszając 

przez to utlenianie magnezu. Tym samym hamuje tworzenie się tlenku magnezu, co ma wpływ na 

zmniejszenie utleniania magnezu podczas procesu wermikularyzacji bądź sferoidyzacji. Następnie 

kadź się przykrywa się pokrywą, która pośrodku posiada dwa otwory, za pomocą dwóch par trójrolko-

wego podajnika przez otwory w pokrywie do kadzi podaje się, równocześnie dwa pręty elastyczne. 

Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw pomiędzy prętami elastycznymi 

wynosi 90 do 110 mm. Rozstaw prętów zapewnia swobodne ich dozowanie i równomierne ich roz-

puszczanie w kadzi. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawierającym magnez, służącym 

do wermikularyzacji lub sferoidyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hybrydowy ela-

styczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią którą stanowi 

sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środkową którą jest 

magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru 1 m pręta wynosi od 45 do 65%. 

Z uwagi na powtarzalną zawartość Mg w każdym metrze, można go bardzo dokładnie dozować. Pręd-

kość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się przy dnie 

kadzi. Pręt podawany jest z prędkością od 20 do 35 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powłoki 

stalowej otaczającej pręt. Korzystnie grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Im wyższa temperatura 

w jakiej dokonywany jest proces wermikularyzacji lub sferoidyzacji tym powłoka stalowa pręta hybry-

dowego elastycznego powinna być grubsza lub prędkość podawania pręta wyższa. Ilość pręta hybry-

dowego elastycznego podanego do żeliwa zależy od ilości siarki, temperatury płynnego żeliwa w kadzi 

i masy płynnego żeliwa w kadzi. Ilość pręta hybrydowego elastycznego jest tak dobrana, aby zawarto-

ści magnezu w żeliwie po procesie wynosiła dla żeliwa wermikularnego od 0,009% do 0,020%, a dla 

żeliwa sferoidalnego wynosi od 0,025% do 0,05%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest 

stopem FeSITR posiada zewnętrzną powłokę stalową, korzystnie o grubości 0,35 mm oraz warstwę 
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środkową, która zawiera: Si 65% TR 8% Ca 1,5% gdzie TR oznacza metale ziem rzadkich takie jak 

Cer, Lantan. Ilość pręta podawanego do modyfikacji gdzie stosuje się krzem, wapń oraz metale ziem 

rzadkich stanowi od 0,1 do 0,3% płynnego żeliwa. Ilość ta zależy od ilości siarki, temperatury płynne-

go żeliwa w kadzi i masy płynnego żeliwa w kadzi. Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpo-

wiada długości pręta do sferoidyzacji lub wermikularyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo wermi-

kularne lub sferoidalne wlewane jest do form bezpośrednio z kadzi lub przy użyciu zalewarki, po me-

chanicznym usunięciu żużla. 

Zastosowanie w sposobie odpowiedniej długości pręta hybrydowego zawierającego magnez 

w postaci stałej podczas procesu wermikularyzacji wpływa na zmianę kształtu grafitu w mikrostruktu-

rze z grafitu płatkowego w grafit występujący w postaci wermikularnej czyli zaokrąglonych płytek połą-

czonych z domieszką kulek. Zmianą mikrostruktury grafitu w żeliwie zwiększa się własności mecha-

niczne tego żeliwa tj. wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności oraz wydłużenie. 

A podczas procesu sferoidyzacji, gdzie długość pręta hybrydowego zawierającego magnez jest 

większa, wpływa na zmianę kształtu grafitu w mikrostrukturze z grafitu płatkowego w grafit występują-

cy w postaci sferoidalnej czyli w postaci kulek. Żeliwo sferoidalne cechuje się większymi wartościami 

własności mechanicznych niż żeliwo wermikularne. 

Równoczesne zastosowanie pręta elastycznego do modyfikacji powoduje, że żeliwo w procesie 

modyfikacji ma zwiększoną zdolności do grafityzacji. Następuje wyraźne rozdrobnienie wydzieleń 

grafitu i wzrost właściwości wytrzymałościowych. Rozstaw prętów zapewnia swobodne ich dozowanie 

i równomierne ich rozpuszczanie w kadzi. Poprzez opracowane takiego sposobu wytwarzania żeliwa, 

doborowi powtarzalnych parametrów technologicznych oraz kontroli zawartości Mg gwarantowany jest 

rodzaj mikrostruktury dla żeliwa sferoidalnego lub żeliwo wermikularnego. 

P r z y k ł a d  I 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,10% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do sferoidyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hybrydo-

wy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią którą 

stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środkową 

którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 50%. 

Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się przy 

dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 27 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powłoki 

stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,006%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 m wprowadzanego w procesie wynosi 24,45 m, a zawartości magnezu w żeliwie sferoidalnym po 

procesie wynosi od 0,038%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR posiada 

zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: Si 65% 

TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliw podczas modyfikacji wy-

nosi 8,23 m co stanowi 0,25% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpowiada 

długości pręta hybrydowego do sferoidyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo sferoidalne wlewane 

jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  II 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przele-

wa się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa 

razy większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,2% stopu 

FeSiBa, przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą 

posiadająca pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego po-

dajnika równocześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi ka-

dzi. Rozstaw pomiędzy prętami elastycznymi wynosi 110 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem 

hybrydowym zawierającym magnez, służącym do sferoidyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do mo-

dyfikacji. Pręt hybrydowy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, 

warstwę pośrednią którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr 
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oraz warstwę środkową którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do cię-

żaru 1 m pręta wynosi 50%. Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta ela-

stycznego rozpuszczała się przy dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25  m/min. Prędkość 

zależna jest od grubości powłoki stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 

0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego elastycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,006%. 

Długość pręta hybrydowego o średnicy 13 mm wprowadzonego w procesie wynosi 22,67 m, a za-

wartości magnezu w żeliwie sferoidalnym po procesie wynosi od 0,039%. Drugi pręt elastyczny słu-

żący do modyfikacji jest stopem FeSITR posiada zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35  mm 

oraz warstwę środkową, która zawiera: Si 65% TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm 

wprowadzonego do żeliwa podczas modyfikacji wynosi 7,95 m co stanowi 0,25% płynnego żeliwa. 

Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpowiada długości pręta do sferoidyzacji. Następnie tak 

przygotowane żeliwo sferoidalne wlewane jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym 

usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  III 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,30% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do sferoidyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hybrydo-

wy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią którą 

stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środkową 

którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 50%. 

Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się przy 

dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powłoki 

stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,007%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 24,6 m, a zawartości magnezu w żeliwie sferoidalnym po 

procesie wynosi od 0,041%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR posiada 

zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: Si 65% 

TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfikacji 

wynosi 8,56 m, co stanowi 0,25% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpo-

wiada długości pręta do sferoidyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo sferoidalne wlewane jest do 

form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  IV 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1530°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,40% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do sferoidyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hybrydo-

wy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią którą 

stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środkową 

którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 50%. 

Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się przy 

dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powłoki 

stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,007%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 28,43 m a zawartości magnezu w żeliwie sferoidalnym po 

procesie wynosi od 0,037%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR posiada 

zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: Si 65% 

TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfikacji 
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wynosi 8,12 m, co stanowi 0,25% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpo-

wiada długości pręta do sferoidyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo sferoidalne wlewane jest do 

form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  V 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,10% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do wermikularyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hy-

brydowy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią 

którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środko-

wą którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 

50%. Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się 

przy dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powło-

ki stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,006%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 12,62 m, a zawartości magnezu w żeliwie wermikularnym 

po procesie wynosi od 0,018%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR po-

siada zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: 

Si 65% TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfi-

kacji wynosi 7,46 m co stanowi 0,24% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji 

odpowiada długości pręta do wermikularyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo wermikularne wle-

wane jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  VI 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,2% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do wermikularyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hy-

brydowy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią 

którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środko-

wą którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 

50%. Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się 

przy dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powło-

ki stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,006%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 11,48 m, a zawartości magnezu w żeliwie wermikularnym 

po procesie wynosi od 0,019%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR po-

siada zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: Si 

65% TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfika-

cji wynosi 7,12 m co stanowi 0,24% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji od-

powiada długości pręta do wermikularyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo wermikularne wlewa-

ne jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  VII 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1500°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,30% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-
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między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do wermikularyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hy-

brydowy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią 

którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środko-

wą którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 

50%. Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się 

przy dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powło-

ki stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,007%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 13,22 m, a zawartości magnezu w żeliwie wermikularnym 

po procesie wynosi od 0,017%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR po-

siada zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: 

Si 65% TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfi-

kacji wynosi 9,45 m, co stanowi 0,28% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji 

odpowiada długości pręta do wermikularyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo wermikularne wle-

wane jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

P r z y k ł a d  VIII 

Sposób polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o temperaturze 1490°C przelewa 

się do kadzi w ilości 1000 kg. Kadź jest to zbiornik o podstawie koła, którego wysokość jest dwa razy 

większa niż średnica podstawy. Podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,40% stopu FeSiBa, 

przy czym zawartość procentowa Ba wynosi 10%. Następnie kadź przykrywa się pokrywą posiadająca 

pośrodku dwa otwory, przez które podaje się za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika równo-

cześnie dwa pręty elastyczne. Pręty elastyczne umieszczone są jak najbliżej osi kadzi. Rozstaw po-

między prętami elastycznymi wynosi 100 mm. Jeden pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawie-

rającym magnez, służącym do wermikularyzacji. Drugi pręt elastyczny służy do modyfikacji. Pręt hy-

brydowy elastyczny zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę pośrednią 

którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr oraz warstwę środko-

wą którą jest magnez w postaci stałej. Zawartość magnezu w stosunku do ciężaru lm pręta wynosi 

50%. Prędkość podawania pręta jest tak dobrana, aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się 

przy dnie kadzi. Pręt podawany jest z prędkością 25 m/min. Prędkość zależna jest od grubości powło-

ki stalowej otaczającej pręt. Grubość powłoki stalowej wynosi 0,4 mm. Ilość pręta hybrydowego ela-

stycznego podanego do żeliwa przy zawartości siarki 0,006%. Długość pręta hybrydowego o średnicy 

13 mm wprowadzanego w procesie wynosi 10,8m a zawartości magnezu w żeliwie wermikularnym po 

procesie wynosi od 0,020%. Drugi pręt elastyczny służący do modyfikacji jest stopem FeSITR posiada 

zewnętrzną powłokę stalową, o grubości 0,35 mm oraz warstwę środkową, która zawiera: Si65% 

TR 8% Ca 1,5%. Długość pręta o średnicy 17 mm wprowadzanego do żeliwa podczas modyfikacji 

wynosi 8,88 m, co stanowi 0,24% płynnego żeliwa. Prędkość podawania pręta do modyfikacji odpo-

wiada długości pręta do wermikularyzacji. Następnie tak przygotowane żeliwo wermikularne wlewane 

jest do form bezpośrednio z kadzi po mechanicznym usunięcia żużla. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób według wynalazku polega na tym, że wytopione żeliwo w postaci ciekłej o tempera-

turze 1450°C do 1550°C przelewa się do kadzi, po czym kadź przykrywa się pokrywą posia-

dająca pośrodku dwa otwory, przez które podaje się równocześnie dwa pręty elastyczne, je-

den pręt elastyczny jest prętem hybrydowym zawierającym magnez stosuje się do wermiku-

laryzacji lub sferoidyzacji, a drugi pręt elastyczny stosuje się do modyfikacji, natomiast ela-

styczny pręt hybrydowy zawierający magnez posiada zewnętrzną powłokę stalową, warstwę 

pośrednią którą stanowi sproszkowany modyfikator zawierający Si, Re, Al, Ca, Ba, Mn i Zr 

oraz warstwę środkową którą jest magnez w postaci stałej, zaś zawartość magnezu w sto-

sunku do ciężaru 1 m pręta wynosi od 45 do 65%, natomiast drugi pręt elastyczny służący 

do modyfikacji i jest stopem FeSITR posiada zewnętrzną powłokę stalową, oraz warstwę 

środkową, która zawiera: Si 65% TR 8% Ca 1,5% gdzie TR oznacza metale ziem rzadkich 

takie jak Cer, Lantan, zaś ilość pręta elastycznego hybrydowego do wermikularyzacji lub sfe-

roidyzacji podanego do żeliwa zależy od ilości siarki, temperatury płynnego żeliwa w kadzi 
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i masy płynnego żeliwa w kadzi, przy czym ilość pręta elastycznego hybrydowego do wermi-

kularyzacji lub sferoidyzacji jest tak dobrana, aby zawartości magnezu w żeliwie po procesie 

wynosiła dla żeliwa wermikularnego od 0,009% do 0,020%, a dla żeliwa sferoidalnego wy-

nosi od 0,025% do 0,05%, natomiast ilość pręta podawanego do modyfikacji gdzie stosuje 

się krzem, wapń oraz metale ziem rzadkich stanowi od 0,1 do 0,3% płynnego żeliwa zależy 

od ilości siarki, temperatury płynnego żeliwa w kadzi i masy płynnego żeliwa w kadzi, na-

stępnie tak przygotowane po odżużlowaniu żeliwo wermikularne lub sferoidalne wlewane 

jest do form bezpośrednio z kadzi lub przy użyciu zalewarki po mechanicznym usunięcia 

żużla, znamienny tym, że podczas przelewania żeliwa do kadzi dodaje się 0,10 do 0,40% 

stopu FeSiBa, przy czym zawartość procentowa Ba musi być większa od 9%, po czym po-

dawane przez otwory w pokrywie za pomocą dwóch par trójrolkowego podajnika pręt ela-

styczny hybrydowy do wermikularyzacji lub sferoidyzacji i pręt elastyczny do modyfikacji 

umieszczone są jak najbliżej osi kadzi, zaś rozstaw pomiędzy prętami elastycznymi wynosi 

90 do 110 mm, a pręt elastyczny hybrydowy do wermikularyzacji lub sferoidyzacji i pręt ela-

styczny do modyfikacji są podawane z różną prędkością. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że kadź jest to zbiornik o podstawie w kształcie 

koła lub zbliżonym do koła, którego wysokość jest dwa razy większa niż średnica podstawy. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że im wyższa temperatura w jakiej dokonywany 

jest proces wermikularyzacji lub sferoidyzacji tym powłoka stalowa prętów elastycznych hy-

brydowych powinna być grubsza lub też prędkość podawania wyższa. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powłoka stalowej pręta hybrydowego z ma-

gnezem ma grubości 0,4 mm. 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powłoka stalowej pręta elastycznego modyfi-

kacyjnego ma grubości 0,35 mm. 

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pręty hybrydowe podawane są z prędkością 

od 20 do 35 m/min. 

7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pręt elastyczny hybrydowy i pręt elastyczny 

do modyfikacji są podawane z tą samą prędkością. 

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że prędkość podawania pręta do modyfikacji od-

powiada długości pręta elastycznego hybrydowego do wermikularyzacji lub sferoidalizacji. 

9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że prędkość podawania pręta jest tak dobrana, 

aby końcówka pręta elastycznego rozpuszczała się przy dnie kadzi. 
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