
Tab.1 W CIWO CI FIZYCZNE

Kolor Wspó rz dne koloru sto  [g/cm3] Zakres topienia [°C] Solidus
- Liquidus

RÓ O WY - 12.90 816 ÷ 895

ODLEWANIE DO WLEWAKA

ODLEWANIE

Nale y umie ci  stop1 w tyglu. Pokry  powierzchni  kwasem bornym. Podczas grzania, chroni  metal palnikiem
propanowym o zredukowanej zawarto ci tlenu ( ty kolor) lub chroni  metal argonem – p omie  z palnika jak i
argon znakomicie chroni  stop przed zatlenieniem. Przed odlaniem wlewak nale y nagrza  do temperatury 250 ÷
350 ºC. Temperatura odlewanego metalu powinna by  wi ksza o 100 ÷ 150 ºC od Liquidus (Liquidus jak w Tab.1).
Metal nale y poma u wla  do wlewaka, preferuje si  raczej powolne wlewanie do gor cego wlewaka ni  szybkie
wlewanie do zimnego wlewaka.

CH ODZENIE

Zaraz po odlewie nale y otworzy  wlewak i natychmiast sch odzi  metal.

ODKSZTA CANIE PLASTYCZNE

OBRÓBKA NA ZIMNO

Po odlewie stop musi by  podany obróbce na zimno, zaczynaj c z redukcj  przekroju od 20-30%. Po wy arzaniu
rekrystalizacyjnym nale y zastosowa  obróbk  na zimno od 40-50% redukcji przekroju.

WY ANIE REKRYSTALIZACYJNE

Umie ci  odkszta cone elementy w piecu z atmosfer  ochronn , temperatura w piecu powinna wynosi  70-75% z
temperatury Solidus (Solidus jak w Tab.1) i wygrzewa  od 15 ÷ 20 minut (odliczanie czasu nale y rozpocz  gdy
elementy osi gn  zadan  temperatur ). Nast pnie elementy nale y szybko sch odzi , w wodzie, oleju lub alkoholu
(dwa ostatnie ch odziwa znakomicie redukuj  napr enia wewn trzne powstaj ce w materiale podczas
ch odzenia).

WYMAGANE WARUNKI

Bardzo wa ne jest przy tym, eby lut w postaci drutu lub blachy przed u yciem go, zosta  wy arzony w piecu. W
przeciwnym razie mo e wyst pi  porowato .

WYTRAWIANIE

Nale y u  10 ÷ 15% roztwór kwasu siarkowego w temperaturze 50 ÷ 60°C. Aby wzmocni  proces wytrawiania
nale y przed u yciem do roztworu kwasu siarkowego doda  niewielk  ilo  nadtlenku wodoru(1 ÷ 5 ml/l). Roztwór
kwasu siarkowego nale y od wie  systematycznie.

UWAGI

1. Aby zagwarantowa  poprawne zachowanie produktu nale y u  z ota o czysto ci 99.99%. Sugerujemy
zrob ienie przedtopienia (w atmosferze ochronnej) stopu przed w eniem do tygla, najpierw stop przej siowy
(ligura) a potem czyste z oto. Je li granulator jest niedost pny nale y w  stop do wlewaka, przewalcowa  i
poci  na drobne kawa ki.

2. Wszystkie informacje podane w tej instrukcji dotycz  z ota próby 14k. Wszystkie dane zawarte w tej instrukcji
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zosta e otrzymane na podstawie próbek testowanych w labolatoriach firmy Progold, zgodnie z procedurami i
standardami ASTM. Firma Progold zastrzega sob ie prawo do weryfikacji danych zawartych w tej instrukcji przy
ka dej nast pnej aktualizacji.
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