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STAL SZYBKOTNĄCA, ZWŁASZCZA NA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

Przedmiotem wynalazku jest stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające*
Znane i dotychczas stosowane stale szybkotnęce zawieraję w procentach wagowych
0,65 - 1,6% węgla, max 0,5% manganu, 3,0 - 5,0% chromu, max 0,5% niklu, do 22,5% wolframu,
do 9,5% molibdenu, 0,4 - 5,3% wanadu, do 13,0% kobaltu, max 0,3% krzemu.

Znane sę również stale wolframowo-molibdenowo-wanadowe zawierajęce w procentach
wagowych około 6,0% wolframu,

5,0% molibdenu i 2,0% wanadu,

lub 2,0% wolframu, 9,0% molibde¬

nu, 2,0% wanadu, stale bezwolframowe molibdenowo-wanadowe zawierajęce 8,0% molibdenu i 2,0%

wanadu oraz stale wolframowo-molibdenowo-wanadowo-kobaltowe zawierajęce 2,0% wolframu, 9,0%
molibdenu, 1,0% wanadu i 8,0% kobaltu, w których zawartość krzemu jest podwyższona do 1*0%•
Znana jest

również z polskiego opisu patentowego nr 125 293 stal wolframowo-moli-

bdenowo-wanadowa oraz molibdenowo-wanadowa, w których zawartość molibdenu zawarta jest w
przedziale 1,0 - 9,0%, a zawartość krzemu 0,5 - 3,0%* Stale znane i dotychczas stosowane za¬
wieraję znaczne ilości kosztownych pierwiastków stopowych. Twardość stali szybkotnęcych w
stanie zahartowanym i dwukrotnie lub kilkakrotnie odpuszczonym w optymalnych warunkach w
zależności od składu chemicznego wynosi 62 - 68 HRC.
Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych 0,8 - 1,2% węgla, 3,0 - 5,0%
chromu, 6,0 - 12,0% wolframu, max 3,0% wanadu, max 0,5% niklu, max 1,0% molibdenu, max 0,5%
manganu, 0,5 - 3,5% krzemu, 0,05 - 1,5% tytanu, 0,05 - 1,5% niobu, max 0,04% fosforu, max
0,04% siarki, reszta żelazo*

Przykład. Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: węgiel - 1,1%,
mangan - 0,4%, chrom - 3,9%, nikiel - 0,3%, wolfram - 9,5%, molibden - 0,3%, wanad - 1,2%,
krzem - 2,0%, niob - 0,5%,
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tytan - 0,5%,

fosfor - 0,03%, siarka - 0,03%, żelazo - reszta.
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Stal według wynalazku poddaje się obróbce cieplnej

korzystnie z temperatury 1150

polegającej na hartowaniu,

- 1200 C i dwu lub trzykrotnym odpuszczaniu w temperaturze

500 - 560°C przez 1-2 godzin w 6tanie obrobionym cieplnie*
Stal według wynalazku wykazuje własności użytkowe porównywalne z odpowiednimi
własnościami stali szybkotnących dotychczas stosowanych, przy znacznie niższych kosztach

składników stopowych* Twardość stali w stanie obrobionym cieplnie w optymalnych warunkach
wynosi 64 - 68 HRC*
Zastrzeżenie

patentowe

Stal szybkotnęca, zwłaszcza na narzędzia skrawajęce, zawierajęca w procentach
wagowych 0,8 - 1,2% węgla, 3,0 - 5,0% chromu, 6,0 - 12,0% wolframu, 0,05 - 1,5% tytanu,
0,05 - 1,5% niobu, max 3,0% wanadu, max 0,5% niklu, max 1,0% molibdenu, max 0,5% manganu,
max 0,04% fosforu, max 0,04% siarki oraz krzem, reszta żelazo, znamienna
zawiera

1,01 - 3,5% krzemu*
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