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WPŁYW  TWARDOŚCI  WARSTWY  WIERZCHNIEJ  
NA  ODPORNOŚĆ  STALIWA  HADFIELDA  

NA  ŚCIERANIE  

Słowa kluczowe 

Staliwo Hadfielda, mikrostruktura, odporność na ścieranie. 

Streszczenie 

Staliwo Hadfielda cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Po 
zadaniu dużego zgniotu twardość warstwy zgniecionej może osiągać wartość 
dochodzącą do ok. 850 HV0,1. W artykule przedstawiono ogólną charakterysty-
kę stali Hadfielda oraz wybrane wyniki badań mikrostruktury i próby ścieralno-
ści uzyskane na próbkach pobranych z odlewów  młotków kruszarek urobku 
skalnego. Uzyskane wyniki wskazują na silną zależność pomiędzy mikrostruktu-
rą osnowy austenitycznej staliwa i jego odpornością na ścieranie. Staliwo 
Hadfielda z ukształtowaną pod wpływem udarów warstwą eksploatacyjną wy-
kazuje dużą odporność na ściernie, porównywalną z odpornością, jaką cechuje 
się hartowana stal łożyskowa gatunku ŁH15. 

Wprowadzenie 

Przykładem maszyn silnie obciążonych udarami i ścieraniem w warunkach 
eksploatacyjnych są kruszarki urobku skalnego, których podstawowymi elemen-
tami są młotki kruszące. Materiał młotków w kontakcie z kawałkami rozdrab-
nianej skały jest narażony na udary o dużej energii oraz jest ścierany/szlifowany 
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w zetknięciu z małymi cząstkami mineralnymi. Zjawiska te sprawiają, że 
wszystkie powierzchnie kruszarki mające kontakt z rozdrabnianą skałą, w tym 
młotki kruszące, ulegają szybkiemu zużyciu [1]. Konsekwencją tego stanu są 
częste remonty, przestoje i awarie. W celu wydłużenia okresów międzyremon-
towych stosuje się różne materiały wykazujące odporność na ścieranie, udary, 
a także na korozję.  

Właściwy dobór materiałów na obudowy i młotki kruszarek jest zadaniem 
ważnym, zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Mate-
riałem, który znajduje zastosowanie w tego typu liniach technologicznych, 
szczególnie do kruszenia skały twardej jest staliwo Hadfielda, które cechuje się 
dużą ciągliwością, odpornością na pękanie, udary i ścieranie. Dość dobre wła-
ściwości technologiczne stopu – lejność – sprawiają, że wiele elementów kon-
strukcyjnych maszyn jest wytwarzanych metodą odlewniczą i są one zazwyczaj 
stosowane bez obróbki skrawaniem. 

Niewątpliwą zaletą staliwa Hadfielda jest to, że pod wpływem nacisków 
i udarów następuje silne utwardzenie warstwy zgniecionej, wadą natomiast, że 
w warunkach ścierania bez udziału dużych nacisków i udarów materiał ulega 
szybkiemu zużyciu [2–4]. 

Podstawowym dodatkiem stopowym w stali Hadfielda jest mangan. Zawar-
tość węgla w tej stali wynosi od ok. 1,1 do 1,3%, a zawartość manganu zazwy-
czaj zawiera się w granicach od 12 do 13%. Rynek wyrobów odlewniczych 
i hutniczych oferuje także stal Hadfielda z dodatkami stopowymi, takimi jak 
nikiel i chrom (tabela 1). W ostatnich latach podjęto również próby wytwarzania 
i wdrażania stopów żelaza, które cechują się mikrostrukturą kompozytową. 
Przykładem jest stop, którego znaczną część objętości względnej – kilkadziesiąt 
procent – stanowi twarda, odporna na ścieranie faza węglikowa (węgliki chro-
mu), a resztę stanowi osnowa austenityczna o składzie stali Hadfielda [5]  

Stal Hadfielda ma stabilną mikrostrukturę austenityczną powyżej 900oC. 
W warunkach równowagowych, poniżej temperatury 900oC, z osnowy wydziela 
się cementyt manganowy, natomiast w temperaturze < 600oC w osnowie poja-
wia się ferryt. Jak wynika z przekroju pionowego układu równowagi Fe-Mn-C, 
poniżej temperatury ok. 400oC w warunkach równowagowych w skład mikro-
struktury wchodzi osnowa ferrytyczna oraz cementyt manganowy (rys. 1). Wy-
żarzenie tej stali w temperaturze występowania austenitu i następne szybkie 
schłodzenie (przesycanie) gwarantuje otrzymanie mikrostruktury austenitycznej 
w temperaturze pokojowej [2]. 
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Rys. 1.  Przekrój pionowy układu równowagi Fe-Mn-C dla zawartości Mn 13% [2] 

 

1. Materiał do badań 

Do badań przygotowano serię próbek pobranych  z odlewów handlowych 
wykonanych ze staliwa Hadfielda. Próbki wycięto z surowych odlewów oraz 
z odlewów po kilkutygodniowym okresie eksploatacji w warunkach rzeczywi-
stych.  

Dla celów porównawczych w próbie ścieralności przygotowano również 
inne materiały, a mianowicie: 
1)  50CrSi4-4 (50HS),  
2)  100Cr6 (ŁH15 – NC4), 
3)  C45. 

Próbki ze stali gatunku 50CrSi4-4 przed próbą ścieralności poddano obrób-
ce cieplnej: 850oC/0,5h, chłodzenie w oleju. Odpuszczanie przeprowadzono 
w temperaturze 170oC/1h. Uzyskano twardość 58 HRC. 

Próbki ze stali gatunku 100Cr6 – przed próbą ścieralności stal poddano ob-
róbce cieplnej: 860oC/0,5h, chłodzenie w oleju. Odpuszczanie przeprowadzono 
w temperaturze 200oC/40 min. Uzyskano twardość 61 HRC. 

Próbki ze stali gatunku C45 poddano obróbce cieplnej: 840oC/1h, chłodze-
nie w spokojnym powietrzu. Uzyskano twardość 200 HB. 
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2. Metodyka badań  

2.1. Badania mikroskopowe  

Badania prowadzono na mikroskopach metalograficznych: Epityp 2 pro-
dukcji Carl Zeiss Jena, MA 200 produkcji firmy Nikon oraz na mikroskopie 
elektronowym skaningowym JEOL JSM 5400 z mikroanalizatorem składu che-
micznego ISIS serii 300 (detektor półprzewodnikowy SiLi) produkcji Oxford 
Instruments Ltd. Mikrostrukturę staliwa do obserwacji na mikroskopach świetl-
nych ujawniono w odczynniku o składzie: 97 cm3 alkoholu etylowego (95%) + 
3 cm3 kwasu azotowego c.d.a. Badania na mikroskopie skaningowym przepro-
wadzono na szlifach nietrawionych oraz na szlifach trawionych w odczynniku 
o składzie: 98,5 cm3 alkoholu etylowego 95% + 1,5 cm3 kwasu azotowego c.d.a.  

2.2. Pomiar twardości 

Pomiary twardości prowadzono za pmocą: 
–  twardościomierza Rockwella, typ PW-106, w skali C,  
–  twardościomierza Brinella, typ HPO-250 z kulką stalową o średnicy D = 2,5 mm 

przy obciążeniu 1840 N (187,5 kG), 
–   mikrotwardościomierza, typ Hanemann f-my VEB C przy obciążeniu 0,9807 N 

(0,1 kG). 

2.3. Próba ścieralności 

Próbę ścieralności próbek wziętych do badań prowadzono za pomocą apa-
ratu (testera) T-07. Próby prowadzono przy obciążeniu 26,49 N w czasie 5 min. 
Prędkość obrotowa rolki aparatu T-07 wynosiła 60 obr./min. Jako czynnik 
ścierny stosowano elektrokorund o granulacji 40–80 µm. Próby przeprowadzo-
no w temperaturze 20oC±1oC.  

2.4. Wymiary próbki 

Do próby ścieralności przygotowano małe  próbki o wymiarach 11±0,05 mm 
x 24±0,1 mm x 4±0,1 mm. Próbki ze staliwa Hadfielda z eksploatacyjną war-
stwą wierzchnią zostały pobrane z młotków kruszarki, z obszarów o dostatecz-
nie płaskiej powierzchni.   

Do ustalenia położenia próbki względem rolki aparatu T-07 stosowano 
płytkę z wycięciem prostokątnym, o wymiarach krawędzi odpowiadających 
wymiarom próbki. W miarę potrzeby wymiary próbki korygowano przez doszli-
fowanie ich powierzchni bocznych. Wymiary zewnętrzne płytki wynosiły 
29,5 mm x 29,5 mm x 4 mm (rys. 2). 
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Rys. 2. Wymiary płytki do mocowania próbki w aparacie T-07 

2.5. Pomiar ubytku masy próbki 

Masę próbek określano przed i po próbie ścieralności. Pomiary prowadzo-
no za pomocą wagi analitycznej WA-32, typ PRLTA-13 prod. ZMP Warszawa. 
Z. Dokładność pomiaru wynosiła ±0,1 mg.  

3. Wyniki badań 

Na podstawie kontrolnej analizy składu chemicznego stwierdzono, że do-
starczone młotki kruszarek są wykonane ze staliwa Hadfielda (tabela 2).  

 
Tabela 2. Skład chemiczny materiału młotków kruszarki 
 

Skład chemiczny, % Nr  
młotka C Mn Si P S Cr inne 

1 1,27 12,8 0,37 0,050 0,028 0,67 Ni = 0,35 
2 1,22 13,3 0,44 0,045 0,020 0,73 Ni = 0,42 
3 1,32 13,6 043 0,098 0,023 0,71 Ni = 0,41 
4 1,28 12,9 0,52 0,076 0,03 0,55 Ni = 0,55 

 
Skład chemiczny staliwa odpowiada gatunkowi L120G13 – tabela 1. Oglę-

dziny młotków przeprowadzone nieuzbrojonym okiem pozwoliły stwierdzić, że 
odlewy surowe nie mają wad odlewniczych powierzchniowych. Na niewielkich 
obszarach zaobserwowano zwiększoną chropowatość oraz ślady nieusuniętego 
materiału formierskiego. Młotki po trzytygodniowym okresie eksploatacji wy-
kazują zróżnicowane zużycie – rys. 3a, młotek 2. Stwierdzono, że największe 
ubytki masy materiału następują w płaszczyźnie podziału młoków. Zeszlifowane 
w warunkach pracy warstwy zewnętrzne często ukazują wady wewnętrzne od-
lewów, np. pęcherze (rys. 3b). Występowanie wad odlewniczych w młotkach 
kruszarek zazwyczaj prowadzi do szybkiego ich zużywania. 
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Rys. 3.  Widok młotków kruszarki urobku mineralnego: 1 – odlew surowy; 2–5 – młotki po eks-
ploatacji w rzeczywistych warunkach w okresie trzech tygodni [1] 

 
Morfologia mikrostruktury odlewów ze staliwa Hadfielda wykazuje duże 

zróżnicowania. Mikrostruktura przy powierzchni odlewu cechuje się drobnym 
ziarnem i występowaniem licznych zanieczyszczeń zarówno w ziarnie, jak i na 
granicach ziarn. Wielkość ziarn w tym obszarze wynosi od ok. 20 do 30 µm 
(rys. 4a). Mikrostruktura w obszarze znacznie oddalonym od powierzchni odle-
wu (ok. 20 mm) cechuje się dużym ziarnem o wielkości od ok. 300 do 500 µm. 
Na granicach ziarn (dendrytów) występują liczne wydzielenia o wielkości od ok. 
1 do 30 µm (rys. 4b) Na podstawie przeprowadzonych pomiarów twardości 
stwierdzono, że twardość dużych wydzieleń wynosi od ok. 1030 do 1187 HV01. 
Twardość osnowy wynosi od 240 do 260 HV0,1.  

 

  
 

Rys. 4. Mikrostruktura staliwa Hadfielda przy powierzchni odlewu (a) i w odległości ok. 10 mm 
od powierzchni odlewu (b) [1] 

 
Na podstawie badań przeprowadzonych na mikroskopie skaningowym 

stwierdzono, że wydzielenia występujące na granicach ziarn (dendrytów) różnią 
się miedzy sobą morfologią (rys. 5) i składem chemicznym (rys. 6, 7). Wydzie-
lenia na rys. 4b i na rys. 5a i 5b – wydzielenia 1, 2 oraz 3 – są węglikami typu 
M3C (rys. 6),  natomiast wydzielenia o kształcie iglastym – wydzielenie 4, 
rys. 5a – zgodnie z uzyskanym wynikiem mogą być uboższe w węgiel. Należy 
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wziąć pod uwagę, że wyniki punktowej analizy składu chemicznego (EDS) dla 
cząstek faz o małych wymiarach mogą być obarczone dużym błędem. Wyniki 
punktowej analizy składu chemicznego przedstawiono na rys. 7. 

 

  
 

Rys. 5.  Mikrostruktura staliwa Hadfielda w odległości od powierzchni odlewu ok. 10 mm (a) 
i ok. 20 mm (b). Szlify nietrawione  

 

 
 

Rys. 6.  Widmo rozproszonej energii promieniowania rentgenowskiego oraz skład chemiczny 
wydzielenia 3 (z rys. 5a) 

 

 
 

Rys. 7.  Skład chemiczny wydzieleń o charakterze iglastym – na podstawie punktowej mikroanali-
zy składu chemicznego. Skład chemiczny wydzielenia 4 (z rys. 4a)  (a), skład chemiczny 
innego wydzielenia o podobnej morfologii (b) 
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Trzytygodniowy okres eksploatacji młotków w warunkach rzeczywistych spo-
wodował znaczny ubytek ich masy dochodzący nawet do 35%. Ubytek masy młot-
ków z wadami odlewniczymi był znacznie większy. Badania mikroskopowe wykaza-
ły, że nastąpiły duże zmiany morfologii mikrostruktury osnowy austenitycznej 
w warstwie wierzchniej o grubości dochodzącej nawet do 3 mm  (rys. 8). 

 

  
 

Rys. 8.  Mikrostruktura warstwy eksploatacyjnej staliwa Hadfielda po trzytygodniowym okresie 
eksploatacji w kruszarce kamienia wapiennego: a) mikrostruktura materiału w obszarze 
bezpośrednio sąsiadującym z powierzchnią eksploatacyjną, b) mikrostruktura materiału 
w obszarze odległym od powierzchni eksploatacyjnej o ok. 2,5 mm  

 
Zaobserwowano, że w obszarach mniej narażonych na udary następuje 

szybsze zużycie materiału młotków, a skutki zgniotu w mikrostrukturze tych 
obszarów są małe w porównaniu z pokazanymi na rys. 8. 

Na podstawie pomiarów twardości przeprowadzonych na szlifach obejmu-
jących warstwę eksploatacyjną  stwierdzono, że największą twardość mają ob-
szary silnie obciążone udarowo (rys. 9), natomiast mniejszą twardość mają ob-
szary zagłębień – np. powstałe na skutek  odkrycia wad odlewniczych  – które 
były narażone na mniejsze udary (rys. 10). Stwierdzono, że twardość warstw  
bezpośrednio przylegającej do powierzchni eksploatacyjnej może osiągać war-
tości > 800 HV0,1. Zmniejszanie twardości  osnowy staliwa Hadfielda następu-
je dość szybko w miarę zwiększania się odległości punktów pomiarowych od 
powierzchni eksploatacyjnej materiału. Na głębokości ok. 4 mm  nie stwierdzo-
no już dużej twardości, wynosiła ona ok. 240 do 260 HV0,1. Również w bada-
niach mikroskopowych zaobserwowano, że na głębokości ok. 4 mm od po-
wierzchni eksploatacyjnej młotków po okresie eksploatacji  morfologia mikro-
struktury osnowy nie różni się zasadniczo od morfologii osnowy surowego od-
lewu młotków ze staliwa Hadfielda. 

Stwierdzono, że twardość osnowy surowego odlewu ze staliwa Hadfielda 
w obszarze przy powierzchni osiąga wartość max. 410 HV0,1, po czym na głębo-
kości ok. 1 mm stabilizuje się po osiągnięciu wartości od ok. 240 do 260 HV0,1 
(rys. 11). 
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Rys. 9.  Zmiana twardości osnowy austenitycznej staliwa Hadfielda w zależności od odległości od 
powierzchni eksploatacyjnej narzędzia (młotka kruszarki). Wykres dla obszaru materiału 
silnie obciążonego udarami 

 
 

 
 

Rys. 10.  Zmiana twardości osnowy austenitycznej staliwa Hadfielda w zależności od odległości 
od powierzchni eksploatacyjnej narzędzia (młotka kruszarki). Wykres dla obszaru  mało 
obciążonego udarami 

 
 

 
 

Rys. 11.  Zmiany twardości osnowy austenitycznej  staliwa Hadfielda w zależności od odległości 
od powierzchni surowego odlewu 
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Na podstawie wyników próby ścieralności przeprowadzonej za pomocą te-
stera T-07 (rys. 12) stwierdzono, że występuje silna zależność pomiędzy odpor-
nością na ścieranie i twardością warstwy wierzchniej staliwa Hadfielda. Próbki, 
których warstwa wierzchnia została ukształtowana w warunkach eksploatacyj-
nych o twardości ok. 800 HV0,1 wykazały największą odporność na zużycie 
ścierne. Stwierdzono również, że ubytek masy próbki w próbie ścieralności 
zwiększa się wraz ze zmniejszeniem twardości warstwy wierzchniej. Najmniej-
szą odporność na zużycie ścierne wykazały próbki ze staliwa Hadfielda, wycięte 
ze środka odlewu.  

 

 
 

Rys. 12.  Porównanie ubytków masy próbek w próbie ścieralności wykonanej za pomocą testera 
T-07. Czas próby t = 5 min. Oznaczenie na rysunku: 1 – staliwo Hadfielda z warstwą 
eksploatacyną o twardości ~ 840 HV0,1;  2 – staliwo Hadfielda z powierzchnią surowe-
go odlewu, twardość przy powierzcni ok. 410 HV0,1; 3 – staliwo Hadfielda z częściowo 
usuniętą warstwą eksploatacyjną (po zeszlifowaniu warstwy ok. 0,2 mm)  twardość ok. 
600 HV0,1; 4 –  stal gatunku 50CrSi4-4 (50HS) po   hartowaniu; 5 – stal gatunku 
100Cr6 po hartowaniu; 6 – staliwo Hadfielda (próbka pobrana ze środka odlewu);  
7 – stal gatunku C45 – po wyżarzeniu normalizującym 

 
W celach porównawczych przeprowadzono również próby ścieralności na 

innych materiałach. Największą odpornością na zużycie ścierane spośród mate-
riałów wziętych do badań wyróżniła się stal hartowana gatunku 100Cr6 (ŁH15). 
Stal C45 po wyżarzaniu normalizującym cechuje się małą odpornością na zuży-
cie ścierne w tej próbie. Ubytek masy w przyjętych warunkach próby był dwu-
krotnie większy w porównaniu z ubytkami odnotowanymi dla staliwa Hadfielda 
z warstwą eksploatacyjną o dużej twardości. 
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Podsumowanie i wnioski 

Wyniki uzyskane w badaniach twardości, mikrostruktury oraz odporności 
na ścieranie staliwa Hadfielda wskazują, że występuje między nimi silna zależ-
ność. Duża twardość spowodowana uformowaniem umocnionej wierzchniej 
warstwy powoduje, że odporność na ścieranie tego staliwa jest porównywalna 
z odpornością, jaką cechuje się hartowana stal łożyskowa ŁH15. Z kolei, jeżeli 
warstwy przypowierzcniowe materiału ze staliwa Hadfielda cechują się małą 
twardością i gruboziarnistą mikrostrukturą, jego odporność na ścierne jest mała.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące 
wnioski: 
1. Staliwo Hadfielda w warstwach przypowierzchniowych surowego odlewu 

cechuje się drobnoziarnistą mikrostrukturą  Twardość osnowy austenitycznej 
w  tym obszarze dochodzi do  ok. 410 HV0,1. 

2.  Staliwo Hadfielda w obszarach znacznie oddalonych od powierzchni suro-
wego odlewu cechuje się gruboziarnistą mikrostrukturą i małą twardością. 
Twardość osnowy austenitycznej wynosi średnio ok. 250 HV0,1. 

3.  Na granicach ziarn (dendrytów) występują liczne wydzielenia węglików 
o różnej  morfologii i zróżnicowanym składzie chemicznym. 

4.  Twardość warstwy eksploatacyjnej wytworzonej na silnie obciążonych dy-
namicznie elementach konstrukcyjnych maszyn ze staliwa Hadfielda osiąga 
wartość dochodzącą do ok. 850 HV0,1. W obszarach mniej obciążonych dy-
namicznie twardość osiąga mniejsze wartości. 

5.  Staliwo Hadfielda z uformowaną warstwą eksploatacyjną o dużej twardości 
wykazuje dużą odporność na ścieranie, porównywalną z odpornością, jaką 
cechuje się stal łożyskowa hartowana gatunku ŁH15. 
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Summary 

This paper deals with Hadfield steel, known to have unique mechanical 
properties. After work hardening, the outer layer of the material may reach 
a hardness of 850 HV0.1. The paper presents general characteristics of Hadfield 
steel, and it also discusses the results of a microstructural analysis and abrasion 
resistance tests obtained for samples of castings to be used in rock crusher 
hammers. The experiments performed under laboratory conditions indicated that 
the abrasion resistance of Hadfield steel was largely dependent on the 
microstructure of the austenitic matrix. The high abrasion resistance of Hadfield 
steel after work hardening was comparable with that of ŁH15 bearing steel 
subjected to quenching.   

    




