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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie, które może być 

stosowane do wytwarzania elementów i części maszyn pracujących w warunkach obciążeń dyna-

micznych w połączeniu ze zużyciem ściernym. 

Dotychczas, jako materiału do otrzymywania elementów i części maszyn pracujących w warun-

kach obciążeń dynamicznych, które stosowane są w przemyśle energetycznym i przeróbki materiałów 

jako elementy kruszarek, młynów czy maszyn budowlanych, takie jak płyty wykładzinowe, młotki, 

szczęki, stożki i inne, powszechnie stosuje się wysokomanganowe staliwo Hadfielda gatunku 

L120G13 wg normy PN 88/H-83160 i jego modyfikacje, zawierające dodatki pierwiastków węgliko-

twórczych, którego przykładowe składy chemiczne podano w tabeli 1. 

                T a b e l a  1 

Oznaczenie 
Skład chemiczny w % wagowych 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Ti 

L120G13 

0,9–1,05 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 – – –  

1,12–1,28 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 – – – – 

1,0–1,4 12–14 0,3–1,0 ≤0,10 ≤0,03 ≤1,0 ≤1,0 – – 

L120G13H 

1,0–1,4 12–14 0,3–1,0 ≤0,10 ≤0,03 0,6–1,3 – – – 

1,05–1,35 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 1,5–2,5 – – – 

0,7–1,3 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 – 3–4 – – 

L120G13M 

1,0–1,4 12–14 0,3–1,0 ≤0,10 ≤0,03 ≤1,0 ≤1,0 0,1–0,2 – 

0,7–1,3 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 – – 0,9–2,1 – 

1,05–1,45 11,5–14,0 ≤1,0 ≤0,07 ≤0,03 – – 1,8–2,1 – 

L120G17H 1,3–1,5 16,5–19,0 0,4–0,8 ≤0,08 ≤0,04 2–3 ≤0,60 ≤0,50 – 

L120G13T 1,0–1,4 12–14 0,3–1,0 ≤0,10 ≤0,03 ≤1 ≤1 – 0,1–0,2 

Staliwo Hadfielda L120G13 w stanie lanym posiada strukturę austenityczną z wydzieleniami 

cementytu stopowego i potrójnej eutektyki fosforowo-węglikowej Fe-(Fe,Mn)3C-(Fe,Mn)3P, która poja-

wia się po przekroczeniu zawartości fosforu powyżej 0,04% wagowych. W strukturze występują rów-

nież wtrącenia niemetaliczne w postaci tlenków, siarczków i azotków. Taka mikrostruktura jest nieko-

rzystna ze względu na iglaste węgliki żelaza i manganu rozłożone na granicach ziaren. Efekt segrega-

cji pierwiastków i wydzielanie się węglików w postaci iglastej jest jeszcze bardziej widoczny w stopach, 

do których, w celu poprawy odporności na ścieranie, wprowadza się pierwiastki silnie węglikotwórcze 

takie jak chrom czy molibden, gdyż prowadzi do tego, że w odlewach, głównie na granicach ziaren, 

wydzielają się zwiększone ilości złożonych węglików. Z wyżej wymienionych powodów zachodzi ko-

nieczność poddania wytworzonych odlewów obróbce cieplnej, polegającej na przesycaniu ze studze-

niem w wodzie, która ma na celu uzyskanie struktury czysto austenitycznej bez wydzieleń węglików. 

Staliwo L120G13 nie jest odporne na zużycie w warunkach niskich obciążeń np. ścieranie piaskiem. 

Znane jest z opisu patentowego nr PL130722 staliwo stopowe odporne na zużycie udarowo-

ścierne, które zawiera w procentach wagowych: 0,7–1,5% C, 0,1–1,2% Si, 1,5–8,0% Cr, do 2% Cu, 

1,5–5,0% Mn, 0,01–0,30% Ni, reszta Fe i nieuniknione zanieczyszczenia. 

Celem wynalazku jest uzyskanie staliwa wysokomanganowego odpornego na ścieranie, z któ-

rego wykonane odlewy mogłyby pracować w warunkach obciążeń dynamicznych w połączeniu ze 

zużyciem ściernym. 

Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie według wynalazku, zawierające wagowo: 

0,7–2,0% C, 11,0–19,0% Mn, maks. 2,5% Si, maks. 1,5% Cr, maks. 1,0% Ni, maks. 0,10% P, maks. 
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0,04% S, tytan, reszta Fe i nieuniknione zanieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że zawartość tyta-

nu wynosi 0,5–5,0%. 

Wprowadzenie w procesie metalurgicznym do ciekłego staliwa odpowiedniej ilości tytanu powo-

duje wytworzenie pierwotnych węglików tytanu, co sprawia, że staliwo w stanie po odlaniu ma struktu-

rę kompozytu, przy czym osnowę stanowi wysokomanganowy austenit, w którym równomiernie roz-

mieszczone są pierwotne węgliki tytanu. Możliwa niewielka ilości cementytu stopowego, wydzielona 

wzdłuż granic ziaren, rozpuszcza się po zabiegu przesycania, tak że po obróbce cieplnej jego mikro-

struktura składa się z osnowy austenitycznej i pierwotnych węglików tytanu równomiernie w niej roz-

mieszczonych. Mikrotwardość osnowy w stanie lanym wynosi 400–420 mHV, a po zabiegu przesyca-

nia rośnie do 450–580 mHV i jest wyższa w porównaniu z gatunkiem L120G13 wg normy PN 88/- 

/H-83160, dla którego wynosi: w stanie lanym – 370 mHV, a po zabiegu przesycania 340–370 mHV. 

Przykładowe składy chemiczne staliwa wysokomanganowego według wynalazku podano  

w tabeli 2. 

        T a b e l a  2 

Oznaczenie 

staliwa 

Skład chemiczny [% wagowe] 

C Mn Si P S Cr Ni Ti 

T1 1,2 15 1,5 0,04 0,02 1,4 0,15 2,5 

T2 0,8 16 2,3 0,04 0,03 1,4 0,2 2,0 

T3 1,2 13 2,4 0,03 0,02 0,2 0,1 1,5 

Odporność na zużycie w warunkach ścierania staliwa według wynalazku w stanie lanym rośnie 

dwukrotnie, a zabieg przesycania nie wpływa istotnie na wielkość zużycia. 

Na rysunku przedstawiono zależności ubytku masy próbek od czasu ich ścierania w maszynie 

Millera, przy czym fig. 1 przedstawia przebieg zmian dla próbek w stanie po odlaniu ze staliwa o skła-

dach przedstawionych w tabeli 2, i dla porównania dla próbki wykonanej ze staliwa oznaczonego 

L120G13 wg normy PN 88/H-83160 poddanej zabiegowi przesycania, a fig. 2 – przebieg tych zmian 

dla próbek oznaczonych T1, T2 i T3 w stanie po odlaniu, a także dla porównania poddanych zabiego-

wi przesycania. W celu zbadania odporności na zużycie próbki umieszczono w uchwytach urządzenia 

i poddano obciążeniu stałą siłą ze ścieraniem w mieszaninie wody i węglika krzemu w proporcji 1:1. 

Wykonano szesnastogodzinne próby ścierania w 4 cyklach, przy czym co cztery godziny próbki ważo-

no, a na podstawie otrzymanych wyników ubytku masy sporządzono wykresy zużycia badanych pró-

bek (fig. 1 i fig. 2). 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie, zawierające wagowo: 0,7–2,0% C, 11,0–

19,0% Mn, maks. 2,5% Si, maks. 1,5% Cr, maks. 1,0% Ni, maks. 0,10% P, maks. 0,04% S, tytan, 

reszta Fe i nieuniknione zanieczyszczenia, znamienne tym, że zawartość tytanu wynosi 0,5–5,0%. 
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Rysunki 
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