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Infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej, otrzymywany metodą metalurgii prosz-
ków, znamienny tym, że zawiera 80 - 30% wagowych stali szybkotnącej, 10 - 30% wagowych żelaza 
oraz 10 - 40% wagowych metalu lub stopu, zwłaszcza miedzi lub stopów miedzi.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej, znajdujący 

zastosowanie do wytwarzania części maszyn, zwłaszcza elementów pracujących w węzłach tarcia 
oraz tam gdzie wymagane są wysokie własności ślizgowe, np. jako materiały na łożyska ślizgowe.

Z polskiego zgłoszenia P- 330091 znany jest sposób wytwarzania spiekanych kompozytów po-
legający na tym, że miesza się proszek stali szybkotnącej z proszkiem miedzi i/albo miedzi fosforowej 
w ilości 3 - 50% wagowych o uziarnieniu do 63 µm, a następnie po wymieszaniu składników, mie-
szankę poddaje się prasowaniu i spiekaniu w atmosferze ochronnej znanymi metodami metalurgii 
proszków.

Z innego polskiego zgłoszenia nr P-330092 znany jest sposób otrzymywania infiltrowanych 
kompozytów, polegający na tym, że z proszku stali szybkotnącej albo mieszanki proszku stali szyb-
kotnącej i proszku węglika metalu formuje się przez prasowanie i spiekanie porowaty szkielet, który 
następnie infiltruje się znanymi sposobami ciekłą miedzią lub stopami miedzi, przy czym zawartość 
stali i węglika w kompozycie jest większa od 50% objętościowych

Infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej, otrzymywany metodą metalurgii proszków 
zawiera 80 - 30% wagowych stali szybkotnącej, 10 - 30% wagowych żelaza oraz 10 - 40% wagowych 
metalu lub stopu, zwłaszcza miedzi lub słupów miedzi.

Kompozyt według wynalazku jest odporny na ścieranie i charakteryzuje się małym współczynni-
kiem tarcia.

P r z y k ł a d  1
Mieszankę proszków, zawierającą 80% wagowych stali szybkotnącej i 20% wagowych żelaza, 

o wielkości cząstek poniżej 160 µm, prasuje się pod ciśnieniem 800 MPa. 
Otrzymane porowate wypraski poddaje się infiltracji miedzią w temperaturze 1150°C przez 10 mi-

nut w próżni. W tym celu na porowatą wypraskę nakłada się miedzianą kształtkę. Miedź po nagrzaniu 
w próżni do właściwej temperatury infiltruje do kapilar wypraski. 

Otrzymany kompozyt zawiera: 65,6% stali, 16,4% żelaza i 18% miedzi.
P r z y k ł a d  2
Mieszankę proszków, zawierającą 80% wagowych stali szybkotnącej i 20% wagowych żelaza, 

o wielkości cząstek poniżej 160 µm, prasuje się pod ciśnieniem 800 MPa. Otrzymane porowate wy-
praski przed infiltracją poddaje się spiekaniu w temperaturze 1150°C. 

Otrzymany materiał kompozytowy zawiera łącznie 80% wagowych stali i żelaza oraz 20% wa-
gowych miedzi. Kompozyt złożony jest z obszarów o różnej twardości, a mianowicie ze stali szybkot-
nącej, żelaza i miedzi. Może znaleźć zastosowanie w węzłach tarcia maszyn oraz jako materiały śli-
zgowe np. łożyska.

Zastrzeżenie patentowe

Infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej, otrzymywany metodą metalurgii proszków,
znamienny tym, że zawiera 80 - 30% wagowych stali szybkotnącej, 10 - 30% wagowych żelaza oraz 
10 - 40% wagowych metalu lub stopu, zwłaszcza miedzi lub stopów miedzi.
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