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GlAtLoY cB-N / CB-NH

Stopy na bazie niklu pod ceramikę

ts Stopy Gialloy można przetapiać ogrzewająe palnikiem, w piecach z wirówką
i w piecaeh próżniowo-ciśnieniowych.

} Stopy Gialloy są całkowicie odporne na korozję,

} Stopy Gialloy można obrabiać za pomocą narzędzi laserowych.

lnstrukcia§lQ§Qwania

Modelowanie

Minimalna gruboŚĆ modelu woskowego powinna wynosić 0,5 mm , w celu zapewnienia całkowitego wypłynięcia
wosku.

Odlewanie w masach osłonowych

StoPY GialloY CB / CB-N można odlewać we wszystkich dostępnych na rynku masach osłonowych przystosowanych do
maksymalnej temperatury odlewania ok. ].080 "C 11SSO "F), Jednak najbardziej, zaleca sią stosowanie masi/
osłaniającej Gilvest HS do odlewania prac ze stopów Gialloy CB-N / CB-NH.

Wykonywanie odlewu

Do wykonania odlewu stosowaĆ naleŻywyłącznie tygle ceramiczne. Roztopiony metal należy odlewać tak szybko jak to
moŻliwe aby uniknąĆ rozerwania Warstwy tlenków. Nie przyspieszać stygnięcia formy i nie studzić jej gwałt'ownie.
Formę po zalaniu metalu należy schładzać powoli.

Odlewy pod porcelanę

Minimalna gruboŚĆ stopu pod_wypalanie porcelany wynosi 0.2 mm . Przed nanoszeniem ceramiki należy odlany stop
wYgrzaĆ W temperaturze 960 oC, 

,,piaskować" tlenkiem glinu o wielkości ziarna 110 ;rm i dokładnie wyczyścić
strumieniem pary. Generalnie, zaleca się wydłużenie czasu schładzania po wypalaniu porcelany.

Nigdy nie należy poddawać stopów Gialloy cB-N/ cB-NH trawieniu w kwasach.

WszYstkie PowyŻsze dane i zalecenia są tylko wytycznymi opartymi na naszym doświadczeniu praktycznym. podajemy
je zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Gwarantujemy jakość produktu zgodną ze specyfikacją. Ze względu na fakt, że
właŚciwe wYkorzystanie przedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąćz tego tytułu żadnej
dalszej odpowiedzialności.

TYPowe właŚciwoŚci fizyczne i chemiczne stopów Gialloy CB-N oraz CB-NH przedstawione są na drugiej stronie.



GlAtLOY eB-N / eB-NlH

Typowe właśeiwośei fizyezne icłremiezne stopów GialloV aB leB-N

Ostrzeżenie : Stop Gialloy CB-N oraz CB-NH zawiera nikiel i może wywoływać reakcję alergiezną.
Wersjo polsko: 06.2013

Stop
Gialloy CB-N

Stop na bazie niklu
typu 3,

pod ceranrikę
nie zawierająey berylur

§top
Gialloy CB-NH

Stop na bazie niklu
typu 4,

pod ceramikę
nie zawiera!ąey beryiu .

l,,lunrer normy EN lso 22674 EN lso 22674
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ok. 63
<0,1

25
11

I,5
< 0,1

ok" 60
<0,1

26
72

1,8
< 0,1

Twardość (HV)

Wydłużenie (%)

Wytrzymałość na
rozciąganie(M Pa )

Granica sprężystości (MPa)
przy wydtuż..0,2%o

Moduł sprężystości (GPa)

Współcz. rozszerzalności
cieplnej (20"-60o0c) (10-6l'K)

Zakres temp. topienia ("e)

(solidus/liquidus)

Temp. kuwety przy

Odlewaniu ('C)

Gęstość (g/em')

185

15

580

340

ok. 170

t4,t

1325-1350

900 - 920

a,)

Zalecenie :

przed nałożeniem ceramiki
należy wygrzać odlew

w temp 960oC

22L

10

880

470

ok. 200

1-4,!

1310-1405

910 - 920

8,2

Zalecenie :

przed nałożeniem ceramiki
należy wygrzać odlew

w temp 960oC


