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Karbowniczek M., Tuvnes P., Engh T.A.:
Pienienie ¿u¿li zawieraj¹cych Cr2O3 podczas produkcji stali nierdzewnych w piecu ³ukowym przy u¿yciu Steelcal
Metallurgy and Foundry Engineering  tom 34, 2008, nr 2, s. 93÷104
Przeprowadzono badanie w warunkach laboratoryjnych zjawiska pienienia ¿u¿li zawieraj¹cych
Cr2O3, wystêpuj¹cych podczas produkcji stali nierdzewnych w piecu ³ukowym. Zastosowano laboratoryjny jednoelektrodowy piec ³ukowy o pojemnoci 10 kg zainstalowany w Katedrze Metalurgii Stopów
¯elaza Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako materia³ spieniaj¹cy zastosowano SteelcalTM (zmodyfikowana postaæ azotanu wapnia). Materia³ by³ wdmuchiwany do objêtoci ciek³ego ¿u¿la. Wykonano 22
wytopy testowe przy zmiennych parametrach technologicznych, takich jak: sk³ad chemiczny ¿u¿la, rodzaj gazu u¿ytego do wdmuchiwania, iloæ i rodzaj mieszanki spieniaj¹cej (tylko Steelcal lub zmieszany z wêglem lub ¿elazokrzemem). Mierzono wysokoæ spienionego ¿u¿la jako parametru wyjciowego
testów. Po przeprowadzeniu testów poddano analizie sk³ad chemiczny ¿u¿la i metalu. Przedstawiono
wyniki i wnioski z przeprowadzonych testów.
S³owa kluczowe: pienienie ¿u¿la, piec ³ukowy, stale nierdzewne, ¿u¿el

Chy³a P., Bednarek S., £ukaszek-So³ek A., Siñczak J., Skubisz P.:
Proces kucia w matrycy sk³adanej trójnarzêdziowej
Metallurgy and Foundry Engineering  tom 34, 2008, nr 2, s. 105÷113
Celem pracy jest prezentacja wp³ywu na proces kucia i mo¿liwoci stosowania smarowania sterowanego. Przedstawiono numeryczne modelowanie procesu kucia w matrycy sk³adanej trójnarzêdziowej. Zaprezentowano wyniki analizy piêciu rozwi¹zañ sposobu smarowania w celu okrelenia wp³ywu
warunków smarowania na proces wype³nienia wykroju matrycy. Wyniki obliczeñ wskazuj¹ na pe³n¹
przydatnoæ zaproponowanego sposobu smarowania do opracowywania technologii kucia.
S³owa kluczowe: sposób smarowania, kucie matrycowe, modelowanie numeryczne

Krawczyk J., Paw³owski B.:
Wp³yw wtr¹ceñ niemetalicznych na pracê rozprzestrzeniania siê pêkniêcia w stali 35B2+Cr w stanie ulepszonym cieplnie
Metallurgy and Foundry Engineering  tom 34, 2008, nr 2, s. 115÷124
Stal 35B2+Cr zosta³a zaprojektowana jako materia³ do produkcji rub. Badania wykonano na
próbkach w stanie ulepszonym cieplnie, wykonanych z trzech wytopów stali 35B2+Cr (pochodz¹cych
od trzech ró¿nych dostawców stali), charakteryzuj¹cych siê ró¿n¹ zawartoci¹ wtr¹ceñ niemetalicznych. W ka¿dym przypadku zawartoæ wtr¹ceñ niemetalicznych by³a zgodna z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich normach. W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu wtr¹ceñ niemetalicz-
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nych na pracê rozprzestrzeniania siê pêkniêcia w stali 35B2+Cr. Rolê wtr¹ceñ niemetalicznych rozpatrywano zarówno zbiorczo, jak i w podziale na tlenki, siarczki, azotki oraz wtr¹cenia egzogeniczne.
Stosuj¹c za³o¿enie o liniowej zale¿noci pomiêdzy promieniem zaokr¹glenia karbu a prac¹ zarodkowania pêkniêcia, na podstawie prób udarnociowych wyznaczono pracê rozprzestrzeniania siê pêkniêcia.
Wykazano, ¿e pomimo poziomu zawartoci wtr¹ceñ niemetalicznych zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm, wp³ywaj¹ one bezporednio lub porednio na pracê rozprzestrzeniania siê pêkniêcia
w stali 35B2+Cr. Wielkoæ tego wp³ywu zale¿y od rodzaju wtr¹ceñ.
S³owa kluczowe: stal konstrukcyjna, praca rozprzestrzeniania siê pêkniêcia, in¿ynieria wtr¹ceñ, wtr¹cenia niemetaliczne, ulepszanie cieplne

Krawczyk J., Dziurka R., Ro¿niata E.:
Tribologia wysokotemperaturowa stopu odlewanego na osnowie ¿elaza
po normalizowaniu niezupe³nym
Metallurgy and Foundry Engineering  tom 34, 2008, nr 2, s. 125÷131
Niniejsza praca zawiera wyniki wysokotemperaturowego testu tribologicznego stopu odlewanego na osnowie ¿elaza. W pracy tej przedstawiono dyskusjê wyników badañ mechanizmów zu¿ycia oraz
wspó³czynnika tarcia staliwa adamitowego G20CrNiMo4-3-3 po trzech wariantach normalizowania
niezupe³nego. Podczas obróbki cieplnej staliwa zastosowano cztery temperatury wy¿arzania: 850, 900,
950 i 1050°C. Wy¿arzanie prowadzono przez 10 h, póniej próbki ch³odzono z szybkoci¹ 48°C/h do
temperatury pokojowej. Cztery ró¿ne temperatury wy¿arzania spowodowa³y odpowiednie ró¿nice
w mikrostrukturze badanego staliwa, co z kolei zdeterminowa³o w³asnoci tribologiczne materia³u.
Uzyskane wyniki badañ pozwalaj¹ na okrelenie optymalnej, z punktu widzenia odpornoci na zu¿ycie,
mikrostruktury badanego staliwa, stosowanego na walce hutnicze.
S³owa kluczowe: staliwo, cementyt drugorzêdowy, zu¿ycie, ledeburyt przemieniony, wspó³czynnik tarcia

leboda T.:
Wp³yw prêdkoci odkszta³cenia na strukturê i charakter plastycznego
p³yniêcia stopu FeAl otrzymanego metod¹ metalurgii proszków
Metallurgy and Foundry Engineering  tom 34, 2008, nr 2, s. 133÷138
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane wyniki badañ wp³ywu prêdkoci odkszta³cenia na rozwój mikrostruktury oraz charakter odkszta³cenia plastycznego stopu z grupy FeAl. W badaniach zastosowano rozpylany wod¹ proszek stopu. W pe³ni zagêszczone poprzez prasowanie na gor¹co próbki z proszków poddano próbie ciskania w temperaturach 800°C oraz 900°C przy prêdkociach odkszta³cenia równych 0.1 s1 oraz 10 s1, do wartoci odkszta³cenia rzeczywistego równej 1. W materia³ach odkszta³conych
w temperaturze 800°C rozdrobnienie mikrostruktury nast¹pi³o tylko przy wiêkszej prêdkoci odkszta³cenia (10 s1), natomiast w temperaturze 900°C materia³ uleg³ rekrystalizacji niezale¿nie od prêdkoci odkszta³cenia. Badania wykaza³y stosunkowo du¿¹ czu³oæ stopu na prêdkoæ odkszta³cenia, szczególnie
w odniesieniu do zmian strukturalnych zwi¹zanych z procesami rekrystalizacji.
S³owa kluczowe: stopy FeAl, struktura, odkszta³cenie plastyczne, prêdkoæ odkszta³cenia, metalurgia
proszków
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