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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania węglikostali na osnowie stali szybkotnącej, 

która znajduje zastosowanie, tam gdzie wymagana jest duża odporność na zużycie cierne. 
Węglikostale są to spiekane materiały narzędziowe, w których udział twardych faz wynosi od 45 

do 60% objętości. Fazą twardą węglikostali jest najczęściej węglik tytanu, rzadziej węglikoazotek tyta-
nu czy węglik wanadu. Osnowę wiążącą fazę twardą mogą stanowić stale niskostopowe i wysokosto-
powe np. narzędziowe, szybkotnące, kwasoodporne. 

Formowanie wyprasek z węglikostali odbywa się z mieszanki proszków z dodatkiem plastyfika-
tora pod ciśnieniem 200-300 MPa. Pierwsze spiekanie, w trakcie którego zachodzi także usuwanie 
plastyfikatora, przeprowadza się w atmosferze wodoru w temperaturze 900-1000°C. Drugie spiekanie 
przebiega w próżni w temperaturze 1300-1400°C. 

Węglikostale wytwarzane są pod nazwami firmowymi np. Ferro-Titanit, Ferro - TiC. Produkowa-
ne są węglikostale, w których udział masowy faz twardych wynosi od 28 do 46%. 

Sposób wytwarzania węglikostali według wynalazku, polega na tym, że proszek stali szybkot-
nącej, korzystnie o nieregularnym kształcie ziaren, w ilości 60 do 90% masowych miesza się z prosz-
kiem węglika wolframu WC w ilości 10-40% masowych. Z otrzymanej mieszanki proszków formuje się 
kształtki przez prasowanie pod ciśnieniem 700-800 MPa, po czym prowadzi się aktywowany proces 
spiekania w temperaturze 1150-1250°C z udziałem fazy ciekłej przez 30-120 minut w piecu próżnio-
wym pod ciśnieniem 10-1 Pa. Temperatura spiekania jest tym wyższa im mniejsza jest zawartość wę-
glika wolframu w mieszance proszków. 

W tych warunkach węglik wolframu oddziałuje chemicznie z osnową stali szybkotnącej i powo-
duje powstanie fazy ciekłej, aktywującej proces spiekania i zagęszczania węglikostali, spełnia więc 
dwojaką rolę aktywatora spiekania, umożliwiającego zmniejszenie temperatury procesu, oraz składni-
ka struktury, odznaczającego się dużą twardością, wpływającego na zwiększenie odporności węgliko-
stali na zużycie cierne. 

P r z y k ł a d 
Proszek stali szybkotnącej o wielkości ziarna poniżej 160 μm w ilości 70% masowych, zawiera-

jącej masowo: 0,94% węgla, 4,30% chromu, 4,83% kobaltu, 0,17% miedzi, 0,19% manganu, 5,02% 
molibdenu, 0,35% niklu, 0,17% krzemu, 1,79% wanadu, 6,35% wolframu, 0,022% fosforu, 0,029% 
siarki, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, miesza się z proszkiem węglika wolframu WC  
o uziarnieniu 2 do 4 μm w ilości 30% masowych, po czym prasuje się pod ciśnieniem 800 MPa,  
a otrzymane wypraski wyżarza się w temperaturze 950°C przez 30 minut, a następnie spieka w tem-
peraturze 1175°C przez 60 minut w piecu próżniowym pod ciśnieniem poniżej 10-1 Pa. 

Otrzymano węglikostale o zawartości węglików będącej sumą zawartości węglika WC wprowa-
dzanego do mieszanki proszków oraz zawartości węglików występujących w stali szybkotnącej. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania węglikostali wykorzystujący technikę metalurgii proszków polegającą na 
formowaniu pod ciśnieniem wyprasek z mieszanki proszków i spiekaniu, znamienny tym, że proszek 
stali szybkotnącej, korzystnie o nieregularnym kształcie ziaren, w ilości 60 do 90% masowych miesza 
się z proszkiem węglika wolframu WC w ilości 10-40% masowych, z otrzymanej mieszanki proszków 
formuje się kształtki przez prasowanie pod ciśnieniem 700-800 MPa, po czym prowadzi się aktywo-
wany proces spiekania w temperaturze 1150-125C°C z udziałem fazy ciekłej przez 30-120 minut  
w piecu próżniowym przy ciśnieniu 10-1 Pa. 
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