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Spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej otrzymywany metodą metalurgii proszków,
znamienny tym, że składa się z proszków:

stali szybkotnącej w ilości 50 do 95% wagowych
węglika wolframu w ilości 0 do 30% wagowych
miedzi w ilości 5 do 45% wagowych
fosforu w ilości 0 do 0,8% wagowych
fluorku wapnia w ilości do 5% wagowych
grafitu w ilości 0 do 0,4% wagowych
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej znajdujący za-

stosowanie w szczególnie trudnych węzłach tarcia.
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.

Spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej według wynalazku, otrzymywany metodą me-
talurgii proszków składa się z proszków:

stali szybkotnącej w ilości 50 do 95% wagowych
węglika wolframu w ilości 0 do 30% wagowych
miedzi w ilości 5 do 45% wagowych
fosforu w ilości 0 do 0,8% wagowych
fluorku wapnia CaF2  w ilości do 5% wagowych
grafitu w ilości 0 do 0,4% wagowych
Przy czym, fosfor dodaje się w postaci fosforku miedzi Cu3P lub miedzi fosforowej, a resztę 

miedzi, do wymaganej zawartości dodaje się w postaci proszku elektrolitycznego.
Kompozyt według wynalazku wykazuje dużą gęstość oraz charakteryzuje się dużą odpornością 

na ścieranie i dzięki zastosowaniu CaF2 zwiększonymi właściwościami ślizgowymi. 
P r z y k ł a d  1
Mieszaninę proszków złożoną z 87,2% wagowych rozpylanego wodą proszku stali szybkotną-

cej, zawierającej 1,23% węgla, 4,27% chromu, 0,39% kobaltu, 0,11% miedzi, 0,21% manganu, 5,12% 
molibdenu, 0,32% niklu, 0,18% krzemu, 3,10% wanadu, 6,22% wolframu, 0,02% fosforu, 0,02% siarki, 
reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, o ziarnistości poniżej 160 µm oraz 7% wagowych 
proszku miedzi fosforowej o zawartości fosforu 8,34% i ziarnistości poniżej 63 µm, 0,2% proszku grafi-
tu i 5% proszku CaF2 miesza się przez 30 minut w ucieraku moździerzowym. Następnie prasuje się 
w sztywnej matrycy pod ciśnieniem 800 MPa. 

Otrzymane kształtki spieka się przez 60 minut w piecu próżniowym w temperaturze 1150°C. 
Otrzymuje się kompozyt o osnowie stali szybkotnącej.

P r z y k ł a d  2
Mieszaninę proszków, zawierającą wagowo 50% rozpylanego wodą proszku stali szybkotną-

cej o składzie i ziarnistości jak w przykładzie 1 oraz 30% węglika WC o ziarnistości 2 do 4 µm, 7% mie-
dzi fosforowej o zawartości fosforu 8,34% i ziarnistości poniżej 63 µm, i 5% proszku CaF2 miesza 
się przez 30 minut w ucieraku moździerzowym. Następnie prasuje się w sztywnej matrycy pod ci-
śnieniem 800 MPa. Otrzymane kształtki spieka się przez 60 minut w piecu próżniowym w tempera-
turze 1150°C. Otrzymany kompozyt o osnowie stali szybkotnącej wzbogaconej węglikiem WC.
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Zastrzeżenie patentowe

Spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej otrzymywany metodą metalurgii proszków,
znamienny tym, że składa się z proszków:

stali szybkotnącej w ilości 50 do 95% wagowych
węglika wolframu w ilości 0 do 30% wagowych
miedzi w ilości 5 do 45% wagowych
fosforu w ilości 0 do 0,8% wagowych
fluorku wapnia w ilości do 5% wagowych
grafitu w ilości 0 do 0,4% wagowych
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