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Sposób wytwarzania odlewów, zwłaszcza tarcz do produkcji kulek
łożyskowych

nia odlewów, zwłaszcza tarcz do produkcji kulek

staioi 0,1<—0,16% wagowych Ti, 0,02-^0,05% wago¬
wych B. Z kolei odlewy tarcz nagrzewa się do

łożyskowych

temperatury 850—9501C i oziębia w oleju, a na¬

Przedmiotem wynalazku jest sposób

wykonywanych z żeliwa

wytwarza¬

odpornego

na ścieranie.

stępnie ipodldaje olbrófbce podzerowej w itempera-

tuirze poniżej —fiiO^C w celu rozłożenia austenitu
szczątkowego dla uzyskania wymaganej twardości

Obecnie tarcze do ofotaozainia kulek łożyskowych
wykonywane są z żeliwa stopowego bez stosowa¬

nia dodatków zwięjkszających harltowoność, przy
czym wylsoką twardość uzyskuje się przez hairtowainie iw szyfhko oziębiających się ośrodkach.
Znany jeslt między innymi z rulmuńiskiegio zgło¬
szenia nr P-;li26 493 sposób wykonywania tarcz
z żeliwa o składzie 4,12^4,6% wagowych Mn, 0,6—

powyżej 450 HB.

lo

0,8% wagowych Cr, 0,7—11,0% wagowych Ou, które
poddaje się hartowaniu w wadzie zawierającej do¬
datek 3,0—5,0% (NiaOH, spełniający rolę czynnika
zwiększającego szybkość oziębiania.
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Szylbflcie
oziębianie w
procesie
hartowania
z uwagi na wymiary i ciężar odlewu tańcz powo¬
duje ich pękanie.
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Znane jest również z opisu patentowego PRL
nr 55 079 żeliwo charakteryzujące się wysoką od¬
pornością na ścieranie, które w swym składzie

zawiera jako podstawowy składnik Or w ilości
30—37% wagowych.
Sposób

wyłtwaLTzania tarcz według

Żeliwo, z fetórego wytwarzane są odlewy tarcz
sposobem według wynalazku wytapia się w piecu
elektrycznym dowolnego typu, przy czyim. Ti i B,
stanowiące dodatki stopowe, wprowadza się w po¬
staci żeflazo-ltyitanu i żelazoboru do kadzi po uprze¬
dnim odtlenieniu kąpieli metalicznej.
Odlewy tarcz wykonane przedmiotowym sposo¬
bem poddane harfowaniu w oleju osiągają wyso¬
ką twardość i wysokie własności użytkowe. Za¬
bieg iten eliminuje całkowicie istniejące dotych¬
czas ryzyko pęknięć tairfcz w czasie procesu har¬
towania. Zastosowana obróbka podzerowa, polega¬
jąca na wylmrożeniu w temperaturze poniżej
—Erf)^, powoduje rozkład austenitu szczątkowego,
dzięki czemu tarcze wyltiwarzane z tego żeliwa
osiągają własności użytkowe przewyższające wła¬
sności tarcz dotychczas wytwarzanych.
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wynalazku

Przykładowy skład żeliwa na odlewy tarcz wy¬
konywanych sposobem według wynalazku:

polega ma odOiewamiu ich z żeliwa o składzie za¬

wierającym 2,4-^2,8% wagowych C, 2,0—2^5% wa¬
gowych Ni, 0,8—11,0% wagowych Mo oraz wpro¬
wadzane dodatki zwiększające hantowność w po¬
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Cc

— 2,6% wagowych

Si

— 1,6% wagowych

Mn

— 0,8% wagowych

79812
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Ni

— 2,0% wagowych

Mo
Ti

— 1,0% wagowych
— 0,li2°/o wagowych

B

— ,0,02% wagowych

—70°C przez
wypełnionym

umieszczenie odlewu, w pojemniku
zestalonym C02 na ojkres 6 go¬

dzin.

Zastrzeżenia

Rrzylkład wytwairzania tarcz sposobem według
wynalazku:
Otrzymane w piecu elektrycznym żeliwo o skła¬
dzie jalk podano powyżej, po .spuszczeniu ido kadzi
odziania się ma przykład przez modyfikację GaSi,
po czym wprowadza isię doidatki stopowe w poistacd żeflazositopów Ti i B w oelu zwiiejkszenia har-
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towności żeliwa.
15

Odlewy wykonuje siię w formie piaskowej sto¬
sując technologię C02.. Następnie odlewy wybija

,siię z formy po ich distygim^aiu do temperatury
około 300^C. Z kolei odlewy po oczyszczeniu pod¬
daje się

zgnubnej

obróbce

meohainłicznejj,

a

na¬

stępnie obróbce cieplnej, iktóra polega na nagrza¬

niu ich do temperatury 850—950°IC, wytrzymaniu
w tej tempera turze przez .olkres 4 godzin i następ¬
nym hartowaniu

niu
się

w kąpieli

olejowej.

Po oziębie¬

do temperaltiuiry pokojowej odlewy poddaje
bezpośrednio wymnożeniu w tempieraturze

C^

patentowe

1. Sposób wytwarzania odlewów, zwłaszcza tarcz
do produkcji kuilek łożyskowych z żeliwa odpor¬
nego na śdiarianiie, znamienny tym, że tarcze odle¬
wa isię. z żeliwa o składzie 2,4—i2,8% wagowych
C, 2,0—'2,5% wagowych Ni, 0,8^1,0% wagowych
Mo, ido którego w czasie pirocesiu metalurgicznego
dodaje isię dodatki w postaci 0,1—iQ,15% wagowych
Ti i 0,02^0,05% wagowych B.
2. Sposób wytwarzania odlewów, zwłaszcza tarcz
do prioduikcji Ikulek łożyskowych z żeliwa odpor¬
nego na ścieranie, znamienny tym, że odlewy tarcz
wykonane z żeliwa o slfcładziie 2,4—12,8% wagowych
C, 2,0^2,5% wagawyoh Ni, 0,8—11,0% wagawyoh
Mo, zawierającego dcdaltlki w postaci 0,1!—0,15%

wagowych Ti oraz 0,02^0,05% wagowych B na¬
grzewa się do temperatury 850^95iO°C, po czym
hiarltulje w olejiu, a następnie poddaje się obróbce

podzerowej w temperaturze poniżej —20^C przez
oikres minimum 2 godzin.
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