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CIEPLIE, FRZEZNACZOIY

ZWŁASZCZA

KOKIL

Przedmioteq wynalazku jest stop odporny na zmęczenie cieplne, pr.eZD80IoQT z_ł•• zcza do wyrobu kokil.
Dot,.chczas stosowana jest do tego cell1 stal wg BN-68/06,31-0J _ gat~ 20H2J4, zawierająoa wasowo: 0-0,15 - 0,25_, »n=O.5 - 0,80%, 8i.O,11 - O,3~, Pmsx-O,035_, Bmaz-O,035%,
Cr-1,70 - 2,00% i Mo~O,45 - O,65~, reszta telazo, która pozwala os1~6 z jednej kokili
200 - "00 odlewów, a l'4oznie po wsz,.stkioh ragenaracj~?h trwałoli6 900 .. 1000 oykli oieplJl3'Ob.

Celeq 1f7D8lazku jest opracowanie stopu, k16r,. pozwoli podwyi8Z,.~ łrwałoli6 kokil.
I.tot~ w,rnalazku jesł ło, że atop zawierający WagOWOI 0-0,15 - O,25~, MD-O,5 - O,8~,
5i-O,17 - 0,3~, P ~ 0,037., S '0,035%, Cr-1.70 - 2,~ oraz molibden, rea.ta ielazo,
zawiera molibden w ilości 1,2 - 2,5% wagowych, korzystnie 2,0% wagowych.
stwierdzono, że zwiększenie zawartości molibdenu POdw"ż8za kilkakrotnie odporność
. .teriału na z.ęcz.nie cieplne. Podwy~szeDie odporności na zmęcz.nie oieplne atali ze
sw10uzoDA\ zawarło'c1ą molibdenu jesł efektem umocnienia roztworu stałego na 8kutek rozpuszczenia w nim dodatków słopowych w szczególności molibdenu. Zwięk.zenie zawartośoi
molibdenu powoduje nasilenia zjaw1~ka tq~rdośoi wtórnej i opóźnia spadek tw&rdolici podczas
odpuszczania.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, te powoduje wzrost odpornOŚCi na zmęozenie
cieplne o BO - 120% w atoBunku do materialu .tosowanes" obecnie. Pozwoli to na zmniejszame .utycia atali słopo"7oh D8 kokile o B~.
P r z 3" kła d. _,.konano wytop stali zawierająo,. wagowol 0-0,2_, Mn-o,65~, 8i-o,20%,
P.. O,035%, S.. 0,035%, Cr.. 1,8%,_Mg..2,5% reszta :!:el3Zo. Z wlewka po przekuciu wykonano drogą obróbki
mechanicznej pr6by tJ 180/120%30 do badań "męczenia cieplnego. lIa podatawie otrzymanycb
wynik6w atwierds?ne. t. w .łanie znormalizowanym odporność na zmtozeme cieplne prób,.
modelującej zjawisko odlewania rur żeliwnych w,-aiosła 1800 c,.kli. a po ulepszeniu olepln,-m
2200 cykli, prz,. średniej trwałośoi qater~ału dotyohozas stosowanego wynosząoej 1000 cykli.
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3,C7 wagOWOI 0.0,15 - O,25~, Yn-0,5 - O,BO%. Si a O,17 - 0,37%,
01'011,70 - 2,00\& oraz molibden, resa ta żelazo, z .n a m i • n n y

den w ilości 1,2 - 2,5% wagowych, korzystnie 2,0% wagowyoh.
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