POLSKA

RZECZPOSPOLITA

OPIS PATENTOWY I 95 015

LUDOWA
MKP C22f 1/08

Patent dodatkowy
do patentu nr

Zgłoszono: 17.01.75 (P. 177385)
Int. Cl.2
C22F 1/08

Pierwszeństwo

URZĄD
PATENTOWY

Zgłoszenie ogłoszono: 28.08.76

PRL
Opis patentowy opublikowano: 31.01.1978

Twórcy wynalazku: Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Mietka, Maria
Karolina

Uprawniony z patentu: Instytut Odlewnictwa, Kraków (Polska)

Sposób obróbki cieplnej łożysk ślizgowych z brązów cynowych
Przedmiotem wymalazku jesit sposób obróbki
cieplnej łożysk ślizgowych z brązów cynowych.

ich lositaitecraną obróbką skrawaniem,
cieplnej polegającej na wyżarzaniu.

Proces wyżarzania przeprowadza się w zakresie

Znany jest między lionymi z puibMkacji książko¬

temiperaitury między 500°C a itamperaituirą niższą
co najmniej o 50°C od temperatury solidusu da¬
nego brązu,, w okresie iod 2 godzin do 15 godzin.
Następnie wyżarzone łożysko chłodzi się w wodzie

wej K. Niewiadomski „Technologia budowy silni¬
ków spalinowych" czy z „Technicznego Poradnika
Samochodowego". Sposób wykonywania łożysk
z

brązów

cynowych

drogą obróbki

skrawaniem

z odlewów wałków i itulei oraz następnym wciska^
niu ich lub mocowaniu iw obudowach łożysko¬
wych. Warunkiem dobrej pracy itak (wykonanych
łożysk ślizgowych są ściśle kontrolowane, bardzo

lub na ipowieitrzu. '
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pęcznienie

łożysk

Przykłady sposobu według wynalazku.
Przykład I. Łożysko o wymiarach wsltejpnych

20

w temperaturze 650°C przez okres 2 godzlin, a na¬
stępnie choiodzi się w wodzie lub na powieitirzu.
Przykład II. Łożysko o wymiarach

wstęp¬

nych 0 60/0 50X100 mm z brązu CuSnlOP wy¬

25

podwyższonych ^temperatur, przemian struktural¬
nych.
Isitotą sposobu według wynalazku jest poddanie
łożysk wykonanych z brązów cynowych, przed

uwagi

0 60/0 50X100 mm z brązu CuSnlO wyżarza się

Przyczyną tych zaitarć było pęcznienie materiału

stirukltuirpe, pod wpływam długotrwałego działania

z

w czasie pracy.w podwyiżlszonych itemperaturach,
prowadzi do 'ich zatarcia, następnie deformacji
i nadmiernego zużycia lub uszkodzenia czopa.

miarów współpracujących z nimi czopów.

łożysk, zachodzące wskuitek uaktywniania się w ich

Sposób obróbki według wynalazku łożysk ślizgo¬
wych, zapobiega pęcznieniu łożysk. Ma to doniosłe
• znaczenie

wąskie tolerancje iwymdairowe w Sitosumku do wy¬

Pomimo dotrzymywania wszysitkdch wylmiarów
odnośnie jakości struktury odlewów oraz toleran¬
cji wymiarowych wykonanych z ndch tulei czy
panewek w przypadku zastosowania ich jako
łożysk, bardzo często wysitępowały zatarcia, któ¬
re nie usunięte w porę prowadziły do uszkodzenia
łożyska., a następnie współpracujących z nimi
części.

obróbce

żarza się w .tempera/turze 600°C przez okres 15 go¬
dzin, a następnie chłodzi się w wodzie lub na
powietrzu.
iZ a, s t r ia e iż e m i e
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Sposób obróbki cieplnej łożyisłk ślizgowych wykonanych z brązów cynowych, znamienny tym, że
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przed ostateczną obróbką skrawaniem, łożyska o 50°C od temperatury sodlidusu danego brązu
poddaje się wyżarzaniu w zakresie temperatur w okresie od 2 godzin do 15 godzin, po czym

między 500°C a temperatiurą .niższą co najmniej łożysko chłodzi się w wodzie lub na pawdeifcrzu.
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