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1. Grupy materiałowe

1.1 Podział na grupy materiałowe GARANT
W Tabeli 1.1 dokonano podziału materiałów na różne grupy materiałowe. W następnej Tabeli 1.2,
oprócz oznaczeń materiałów, podano ich skład chemiczny i dziedziny zastosowania oraz infor-
macje potrzebne do określenia siły skrawania.

Grupa 
mate-
riałowa

Uwagi Strona

1.0
1.1

Stale konstr. ogólnego przeznaczenia o wytrzymałości do 500 N/mm2

Stale konstr. ogólnego przeznaczenia o wytrzymałości 500 - 850 N/mm2
14
14

2.0
2.1

Stale automatowe o wytrzymałości do 850 N/mm2

Stale automatowe o wytrzymałości 850 - 1000 N/mm2
14
15

3.0
3.1
3.2

Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości do 700 N/mm2

Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzym. 700 - 850  N/mm2 
Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzym. 850 - 1000 N/mm2

15
15
16

4.0
4.1

Stopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzym. 850 - 1000 N/mm2

Stopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzym. 1000 - 1200 N/mm2
16
16

5.0 Niestopowe stale do nawęglania o wytrzymałości do 750 N/mm2 17

6.0
6.1

Stopowe stale do nawęglania o wytrzymałości do 1000 N/mm2

Stopowe stale do nawęglania o wytrzymałości powyżej 1000 N/mm2
18
18

7.0
7.1

Stale do azotowania o wytrzymałości do 1000 N/mm2

Stale do azotowania o wytrzymałości powyżej 1000 N/mm2
18
19

8.0
8.1
8.2

Stale narzędziowe o wytrzymałości do 850 N/mm2

Stale narzędziowe o wytrzymałości 850 - 1100 N/mm2

Stale narzędziowe o wytrzymałości powyżej 1100 N/mm2

19
19
20

9.0 Stale szybkotnące o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2 21

10.0
10.1
10.2

Stale hartowane o twardości 45 - 55 HRC
Stale hartowane o twardości 55 - 60 HRC
Stale hartowane o twardości 60 - 67 HRC

22
22
22

Tabela 1.1 Podział materiałów na grupy materiałowe GARANT
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Tabela 1.1 Podział materiałów na grupy materiałowe GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate-
riałowa

Uwagi Strona

11.0
11.1

Stal konstr. o dużej odporności na ścieranie i wytrzymałości 1350 N/mm2

Stal konstr. o dużej odporności na ścieranie i wytrzymałości 1800 N/mm2
22
22

12.0 Stale sprężynowe o wytrzymałości do 1500 N/mm2 22

13.0
13.1
13.2
13.3

Stale nierdzewne siarkowane o wytrzymałości do 700 N/mm2

Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 700 N/mm2

Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 850 N/mm2

Stale nierdzewne martenzytyczno-ferrytyczne o wytrzymałości 
do 1100 N/mm2

23
23
25
              
28

14.0 Stopy specjalne o wytrzymałości do 1200 N/mm2 29

15.0
15.1
15.2
15.3

Żeliwo szare o twardości do 180 HB (GG)
Żeliwo szare o twardości powyżej 180 HB (GG)
Żeliwo sferoidalne i ciągliwe o twardości powyżej 180 HB (GGG, GT)
Żeliwo sferoidalne i ciągliwe o twardości powyżej 260 HB (GGG, GT)

30
30
30
31

16.0
16.1

Tytan, stopy tytanu o wytrzymałości do 850 N/mm2

Tytan, stopy tytanu o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2
31
32

17.0

17.1
17.2

Aluminium dające długi wiór, stopy aluminium do przeróbki plastycznej 
o wytrzymałości do 350 N/ mm2; 
Magnez
Aluminium dające krótki wiór
Stopy odlewnicze aluminium o zawartości Si > 10%

32
32
33

18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Miedź niskostopowa o wytrzymałości do 400 N/mm2

Mosiądz dający krótki wiór, o wytrzymałości do 600 N/mm2

Mosiądz dający długi wiór, o wytrzymałości do 600 N/mm2

Brąz dający krótki wiór, o wytrzymałości do 600 N/mm2

Brąz dający krótki wiór, o wytrzymałości 600 - 850 N/mm2

Brąz dający długi wiór, o wytrzymałości do 850 N/mm2

Brąz dający długi wiór, o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2

33
34
34
34
34
35
35

19.0 Grafit 35

20.0
20.1
20.2

Termoplasty 
Duroplasty
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem

36
41
42
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

1.0 Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia o wytrzymałości do 500 N/mm2

1.0037 St 37-2 1780 0,17 340–470 0,17 C; 1,4 Mn; 0,045 P; 0,045 S; 0,009 N Stal konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia

1.1 Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia o wytrzymałości 500 - 850 N/mm2

1.0050 St 50-2 1990 0,26 470–610 0,3 Cmax; 1,4 Mn; 0,045 P; 0,045 S; 
0,009 N

Stal konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia

1.0060 St 60-2 2110 0,17 570–710 0,4 Cmax; 1,4 Mn; 0,045 P; 0,045 S;
0,009 N

Stal konstrukcyjna ogólnego 
przeznaczenia

2.0 Stale automatowe o wytrzymałości do 850 N/mm2

1.0711 9 S 20 1200 0,18 460–710 0,13 C; 0,05 Si; 0,6-1,2 Mn; 0,1 P; 0,18-0,25 S Utwardzane dyfuzyjnie części 
produkowane masowo dla 
przemysłu samochodowego

1.0718 9 S MnPb 28 1200 0,18 360–570 0,14 C; 0,9-1,3 Mn; 0,27-0,33 S; 0,15-0,35 Pb Części produkowane masowo dla 
przemysłu samochodowego 
(bardzo dobra skrawalność           
z dodatkiem Pb)

1.0726 35 S 20 1200 0,18 540–740 0,32-0,39 C; 0,1-0,3 Si; 0,7-1,1 Mn; 0,18-0,25 S Części o średniej wytrzymałości 
produkowane masowo dla 
przemysłu samochodowego

1.0727 45 S 20 1200 0,18 640–840 0,42-0,5 C; 0,1-0,3 Si; 0,7-1,1 Mn; 0,18-0,25 S Części o wyższej wytrzymałości 
produkowane masowo dla 
przemysłu samochodowego

1.0737 9 S MnPb 36 1200 0,18 490–740 0,15 C; 0,1-0,3 Si; 1,1-1,5 Mn; 0,1 P; 0,34-0,4 S; 
0,15-0,35 Pb

Części produkowane masowo dla 
przemysłu samochodowego 
(bardzo dobra skrawalność      
z dodatkiem Pb)
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy 

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

2.1 Stale automatowe o wytrzymałości 850 - 1000 N/mm2

1.0728 60 S 20 1200 0,18 670–880 0,57-0,65 C; 0,1-0,3 Si; 0,7-1,1 Mn; 0,06 Pmax, 
0,18-0,25 S

Części o wysokiej wytrzymałości 
produkowane masowo 
(przemysł samochodowy, 
budowa maszyn, aparatów
i urządzeń)

3.0 Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości do 700 N/mm2

1.0402 C 22 1800 0,16 470–620 0,17-0,24 C; 0,4 Si; 0,4-0,7 Mn; 0,4Cr; 0,4Ni; Części konstrukcyjne 
o niewielkim obciążeniu

1.0501 C 35 1516 0,27 600–750 0,32-0,39 C; 0,4 Si; 0,5-0,8 Mn; 
0,4 Cr; 0,4 Ni

Części konstrukcyjne 
o nieco wyższym obciążeniu

1.1180 Ck 35 1860 0,20 600–750 0,32-0,39 C; 0,4 Si; 0,5-0,8 Mn; 
0,4 Cr; 0,4 Ni

Części konstrukcyjne 
o nieco wyższym obciążeniu, 
stosowane ogólnie w budowie 
maszyn i pojazdów

3.1 Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości 700 - 850 N/mm2

1.0503 C 45 1680 0,26 650–800 0,42-0,5 C; 0,4 Si; 0,5-0,8 Mn; 
0,4 Cr; 0,4 Ni

Części konstrukcyjne o średnim 
obciążeniu

1.1191 Ck 45 2220 0,14 650–800 0,42-0,5 C; 0,5-0,8 Mn,0,1 Mo; 0,4 Ni Części konstrukcyjne o średnim 
obciążeniu, stosowane ogólnie 
w budowie maszyn i pojazdów
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

3.2 Niestopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości 850 - 1000 N/mm2

1.1167 36 Mn 5 1710 0,27 640–1080 0,32-0,4 C, 0,4 Si; 1,2-1,5 Mn; 
0,035 P; 0,035 S

Części konstrukcyjne o wyższej 
wytrzymałości, stosowane    
ogólnie w budowie maszyn

1.1221 Ck 60 2130 0,18 750–1000 0,57-0,65 C; 0,4 Si; 0,6-0,9 Mn; 
0,4 Cr; 0,4 Ni

Części konstrukcyjne o dużym 
obciążeniu, stosowane ogólnie 
w budowie maszyn i pojazdów

4.0 Stopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości 850 - 1000 N/mm2

1.7003 38 Cr 2 2070 0,25 800–950 0,35-0,42 C; 0,5-0,8 Mn; 0,4-0,6 Cr; 0,4 Si max,  
0,035 P max, 0,035 S max

Części konstrukcyjne 
o większym obciążeniu, stoso-
wane w budowie pojazdów, 
silników i maszyn, takich jak 
części przekładni, osie, wały

1.7030 28 Cr 4 2070 0,25 850–1000 0,24-0,31 C; 0,6-0,9 Mn; 0,9-1,2 Cr; 0,4 Si max,  
0,035 P max, 0,030 S max

Małe części o większym 
obciążeniu, w budowie maszyn, 
silników i pojazdów, takich jak 
koła przekładni, wały napędowe

4.1 Stopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości 1000 - 1200 N/mm2

1.7218 25 CrMo 4 2070 0,25 650–1100 0,22-0,29 C; 0,6-0,9 Mn; 0,9-1,2 Cr; 0,15-0,3 Mo Części stosowane w budowie 
samochodów i pojazdów,
zwrotnice, półosie, elementy 
turbin

1.6582 34 CrNiMo 6 1800 0,27 800–1400 0,3-0,38 C; 0,4 Si; 0,5-0,8 Mn; 
0,035 P; 0,035 S; 1,3-1,7 Cr; 
0,15-0,3 Mo; 1,3-1,7 Ni

Części o dużej odporności na 
ścieranie, stosowane w budowie 
samochodów i silników, wały 
korbowe, części sterownicze, 
części przekładni
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 4.1

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                 
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

4.1 Stopowe stale do ulepszania cieplnego o wytrzymałości 1000 - 1200 N/mm2

1.7220 34 CrMo 4 2240 0,21 750–1200 0,3-0,37 C; 0,6-0,9 Mn; 0,9-1,2 Cr; 0,15-0,3 Mo Części konstrukcyjne o dużej 
odporności na obciążenia 
dynamiczne, stosowane 
w budowie samochodów 
i pojazdów, wały korbowe 
i półosie, zwrotnice, korbowody

1.7225 42 CrMo 4 2500 0,26 800–1300 0,38-0,45 C; 0,6-0,9 Mn; 0,9-1,2 Cr; 0,15-0,3 Mo Części konstrukcyjne o dużej 
odporności na obciążenia 
dynamiczne, stosowane 
w budowie samochodów 
i pojazdów, wały korbowe 
i półosie, zwrotnice, korbowody

1.7707 30 CrMoV 9 1710 0,27 900–1450 0,26-0,34 C; 0,4 Si; 0,4-0,7 Mn; 0,035 P; 0,035 S; 
2,3-2,7 Cr; 0,15-0,25 Mo; 0,1-0,2 V

Części konstrukcyjne o dużej 
odporności na obciążenia dyn., 
stosowane w budowie 
samochodów i pojazdów, wały 
korbowe, sworznie, śruby

1.8159 50 CrV 4 2220 0,26 850–1300 0,47-0,55 C; 0,7-1,1 Mn; 0,9-1,2 Cr; 0,1-0,25 V Części o dużej odporności na 
ścieranie, stosowane w budowie 
samochodów i przekładni, koła 
zębate, zębate koła napędowe, 
wały, części przegubów

5.0 Niestopowe stale do nawęglania o wytrzymałości do 750 N/mm2

1.0401 C 15 1820 0,22 590–880 0,12-0,18 C; 0,4 Si; 0,3-0,6 Mn; 0,045 P; 0,045 S; 
0,009 N

Części konstrukcyjne i części 
maszyn

1.1141 Ck 15 1630 0,17 590–740 0,12-0,18 C; 0,4 Si; 0,3-0,6 Mn; 0,035 P; 0,035 S Małe części maszyn, o małej 
wytrzymałości rdzenia
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)       )                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

6.0 Stopowe stale do nawęglania o wytrzymałości do 1000 N/mm2

1.5919 15CrNi6 2100 0,26 500–590 0,14-0,19 C; 0,4 Si; 0,4-0,6 Mn;
0,035 P max; 1,4-1,7 Cr, 1,4-1,7 Ni,
0,035 S max

Części konstr. stosowane 
w budowie pojazdów, silników 
i aparatów, takich jak zębate koła 
napędowe, sworznie tłokowe, 
wały przekładni

1.7012 13Cr2 2100 0,26 690–930 0,1-0,16 C; 0,15-0,35 Si; 0,4 -0,6 Mn; 
0,035 P max; 0,3 -0,5 Cr,
4,25-4,75 N, 0,035 S max

Mniejsze części konstr. w bud. 
pojazdów i maszyn, o wymaganej, 
zwiększ. odporności na ścieranie, 
jak wałki rozrządu, sworznie 
tłokowe, cylindry

1.7131 16MnCr5 2100 0,26 500 0,14-0,19 C; 0,4 Si; 1,0-1,3 Mn;
0,035 P; 0,8-1,1 Cr

Koła zębate, koła talerzowe i koła 
przekładni, wały, sworznie, czopy

6.1 Stopowe stale do nawęglania o wytrzymałości powyżej 1000 N/mm2

1.7147 20 MnCr 5 2140 0,25 800–1400 0,17-0,22 C; 0,4 Si; 1,1-1,4 Mn; 
0,035 P; 0,035 S; 1,0-1,3 Cr

Części przekładni i przegubów, 
koła zębate, koła talerzowe 
i stożkowe, wały, sworznie, 
części o wymaganej większej 
wytrzymałości rdzenia

1.7262 15 CrMo 5 2290 0,17 640–1180 0,15-0,35 C; 0,15-0,35 Si; 0,8-1,1 Mn; 1,0-1,3 Cr; 
0,2-0,3 Mo

Koła talerzowe i koła przekładni, 
koła zębate, wały korbowe, 
sworznie, tuleje silnie narażone 
na ścieranie

7.0 Stale do azotowania o wytrzymałości do 1000 N/mm2

1.8507 34 CrAIMo 5 1740 0,26 800–1000 0,3-0,37 C; 0,4 Si; 0,5-0,8 Mn; 1,0-1,3 Cr; 
0,8-1,2 Al

Armatura do pary przegrzanej, 
o dużej wytrzymałości trwałej, 
części o grubości do 80 mm

1.8504 34 Cr Al 6 1740 0,26 < 780 0,3-0,37 C; 0,15-0,35 Si; 0,6-0,9 Mn; 0,035 
P max; 0,035 S max, 0,8-1,1 Al, 1,2-1,5 Cr

Armatura d  pary przegrzanej, 
wrzeciona zaworów, tłoczyska

1.8506 34 Cr Al S 5 1740 0,26 < 930 0,3-0,37 C; 0,15-0,4 Si; 0,6-0,9 Mn; 0,1 P max; 
0,07-0,11 S, 0,8-1,2 Al, 1,0-1,3 Cr

Części o dużej twardości 
powierzchniowej, narażone 
na ścieranie

o
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy 

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                             
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

7.1 Stale do azotowania o wytrzymałości powyżej 1000 N/mm2

1.8519 31 Cr Mo V 9 1740 0,26 1000–1200 0,26-0,34 C; 0,4 Si; 0,4-0,7 Mn; 
0,025 P max; 0,03 S max, 2,3-2,7 Cr, 0,15-0,25 
Mo, 0,1-0,2 V

Części armatury do pary 
przegrzanej, wrzeciona 
zaworów, wały korbowe, części 
narażone na szybkie zużycie

8.0 Stale narzędziowe o wytrzymałości do 850 N/mm2

1.1730 C 45 W 1680 0,26 < 190 HB 0,4-0,5 C; 0,15-0,4 Si; 0,6-0,8 Mn; 0,035 P; 
0,035 S

Niestopowa stal na narzędzia, 
koła przekładni, materiał 
do budowy wykrojników 
i tłoczników,  wały napędowe

1.2067 100 Cr 6 1410 0,39 < 223 HB 0,95-1,1 C; 0,15-0,35 Si; 0,25-0,45 Mn; 
0,03 P max; 0,03 S max, 1,35-1,65 Cr

Narzędzia skrawające, części 
do walcowania na zimno, 
trzpienie do ciągnienia rur, 
narzędzia do gwintowania 

8.1 Stale narzędziowe o wytrzymałości 850 - 1100 N/mm2

1.2312 40CrMnMoS 8-6 1800 0,27 1100–1150 0,34-0,45 C; 0,3-0,5 Si; 1,4-1,6 Mn; 0,03 P; 
0,05-0,1 S; 1,8-2,0 Cr; 0,15-0,25 Mo

Stal na narzędzia do pracy 
na zimno, przetwarzania tworzyw 
sztucznych,  obudowy form, łatwo 
skrawalna

1.2316 X 36 CrMo 17 1820 0,26 < 285 HB 0,33-0,43 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 15-17 Cr; 1,0-1,3 Mo; 
1,0 Ni; 1,0 Ti

Stal narzędziowa do pracy 
na zimno, korozjoodporna, 
specjalna, na formy 
do prasowania mas chemicznie 
agresywnych

1.2363 X100CrMo V51 1820 0,26 < 231 HB 0,95-1,05 C; 0,35-0,65 Mn; 4,5-5,5 Cr; 
0,9-1,4 Mo

Narzędzia do pracy na zimno, 
skrawające i tłoczniki, szczęki 
do walcowania gwintów

1.2851 34CrAl6 1820 0,26 780-980 0,30-0,37 C; 0,15-0,35 Si; 0,6-0,9 Mn; 
0,035 Pmax; 0,035 Smax, 1,2-1,5 Cr, 0,8-1,1 Al

Stal na narzędzia do pracy 
na zimno, formy  
do tworzyw sztucznych,
do azotowania powierzchniow.
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 8.1

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                            
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

8.1 Stale narzędziowe o wytrzymałości 850 - 1100 N/mm2

TOOLOX 33 1820 0,26 1080
(33HRC)

0,25 C; 0,6 Si; 0,9 Mn; 1,2 Cr; 0,7 Ni; 0,4 Mo; 
0,125 V

Stal narzędziowa, hartowana 
i odpuszczana, o niewielkich 
naprężeniach szczątkowych. Stal 
specjalna na formy wtryskowe 
do tworzyw sztucznych, względnie 
na wyginaki, części konstrukcyjne 
i części narażone na szybkie zużycie 

8.2 Stale narzędziowe o wytrzymałości powyżej 1100 N/mm2

1.2080 X210Cr12 1820 0,26 < 248 HB 1,9-2,2 C; 0,1-0,4 Si; 0,15-0,45 Mn; 11-12 Cr; 
0,1-0,4 Ti

Stale na narzędzia do pracy 
na zimno,  wysokowydajne 
wykrojniki i tłoczniki, stemple, 
szczęki nożowe, przeciągacze 
do otworów, matryce ciągowe 
i trzpienie do ciągnienia rur

1.2344 X40 CrMo V51 1820 0,26 1130-1960 0,37-0,43 C; 0,9-1,2 Si 0,25-0,55 Mn; 4,5-5,5 Cr; 
1,2-1,7 Mo

Stal na narzędzia do pracy 
na gorąco, matryce i przebijaki 
okrągłe do wyciskania metali 
na prasach współbieżnych, formy 
do odlewów ciśnieniowych 
z metali lekkich

1.2379 X155Cr VMo12 1 1820 0,26 < 255 HB 1,5-1,6 C; 0,15-0,45 Mn; 11-12 Cr; 0,9-1,1 V Stal na narzędzia do pracy 
na zimno, wykrojniki narażone 
na wyłamanie, frezy, szczęki i rolki
do walcowania gwintów, noże do 
nożyc, przeciągacze do otworów 

1.2436 X 210 CrW 12 1820 0,26 < 255 HB 2,0-2,25 C; 0,15-0,45 Mn; 11-12 Cr; 0,6-0,8 W Stal na narzędzia do pracy 
na zimno, wysokowydajne 
wykrojniki i tłoczniki, stemple, 
szczęki nożowe, przeciągacze 
do otworów, trzpienie 
do ciągnienia rur, frezy do drewna



21

M
ateriały

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 8.2

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                             
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

8.2 Stale narzędziowe o wytrzymałości powyżej 1100 N/mm2

1.2710 45 NiCr 6 1710 0,27 930–1960 0,4-0,5 C; 0,15-0,35 Si; 0,5-0,8 Mn; 0,035 P; 0,035 
S; 1,2-1,5 Cr; 1,5-1,8 Ni

Narzędzia do pracy na zimno, noże 
do nożyc do cięcia na zimno, o  dużej 
odporności na obciążenia dyna-
miczne, osie walców porowych

1.2721 50 NiCr 13 1710 0,27 < 250 HB 0,45-0,55 C; 0,15-0,35 Si; 0,4-0,6 Mn; 0,035 P; 
0,035 S, 0,9-1,2 Cr; 3,0-3,5 Ni

Stal na narzędzia do pracy 
na zimno,  matryce do pracy 
na zimno, monolit. narzędzia 
do wybijania, noże do nożyc

1.2767 X 45 NiCrMo 4 1820 0,26 < 262 HB 0,4-0,5 C, 0,1-0,4 Si; 0,15-0,45 Mn; 0,03 P 0,03 
S;1,2-1,5 Cr; 
0,15-0,35 Mo; 3,8-4,3 Ni

Stal na narzędzia do pracy 
na zimno, narzędzia do wybijania i 
gięcia, listwy dociskowe pras
krawędziowych, noże do nożyc do 
cięcia bardzo grubych materiałów

1.2824 70MnMoCr8 1820 0,26 > 58 HRC 0,65-0,75 C; 0,1-0,5 Si, 1,8-2,5 Mn;
0,03 Pmax; 0,03 Smax, 0,9-1,2 Cr, 0,9-1,4 Mo

Stopowa stal narzędziowa na 
narzędzia do pracy na zimno

9.0 Stale szybkotnące o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2

1.3255 S 18-1-2-5 1820 0,26 240–300 HB 0,75-0,83 C; 0,45 Si; 0,4 Mn; 0,03 P; 0,03 S 3,8-4,5 
Cr; 0,5-0,8 Mo; 17,5-18,5 W; 1,4-1,7 V 4,5-5,0 Co

Noże tokarskie, do strugarek 
i dłutownic, frezy zgrubne, duża 
siła skrawania i odporność 
na obciążenia dynamiczne

1.3265 S 18-1-2-10 1820 0,26 240–300 HB 0,72-0,8 C; 0,45 Si; 0,4 Mn; 0,03 P; 0,03 S; 
3,8-4,5 Cr; 0,5-0,8 Mo; 
17,5-18,5 W; 1,4-1,7 V; 9-10 Co

Noże tokarskie, do strugarek, 
frezy o bardzo dużej odporności 
cieplnej, do obróbki stali

1.3243 S 6-5-2 (DMo 5) 1820 0,26 240–300 HB 0,86-0,94 C; 0,45 Si; 0,4 Mn; 0,03 P; 0,03 S; 
3,8-4,5 Cr; 4,5-7,2 Mo; 6,0-6,7 W; 1,7-2,0 V

Rozwiertaki, wiertła kręte 
i gwintowniki, frezy, 
przeciągacze do otworów, 
noże tokarskie i do strugarek,
dłutownic do kół zębatych

pod
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                        
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

10.0 Stale hartowane o twardości 45 - 55 HRC

Toolox 44 – – 1430 
(45 HRC)

0,31 C; 0,6 Si; 0,9 Mn; 1,35 Cr; 0,7 Ni; 0,8 Mo; 
0,145 V

Stal narzędziowa, hartowana 
i odpuszczana, o niewielkich 
naprężeniach szczątkowych. 
Specjalna na formy do tworzyw 
sztucznych.

10.1 Stale hartowane o twardości 55 - 60 HRC
10.2 Stale hartowane o twardości 60 - 67 HRC
11.0 Stal konstrukcyjna o dużej odporności na ścieranie i wytrzymałości 1350 N/mm2

Hardox 400 – – 1350 wg danych producenta Części narażone na ścieranie

11.1 Stal konstrukcyjna o dużej odporności na ścieranie i wytrzymałości 1800 N/mm2˛

Hardox 500 – – 1800 wg danych producenta Części narażone na ścieranie

12.0 Stale sprężynowe o wytrzymałości do 1500 N/mm2˛

1.5023 38 Si 7 1800 0,27 1180–1370 0,35-0,42 C; 1,5-1,8 Si; 0,5-0,8 Mn; 0,03 P max; 
0,03 S max

Sprężyny piórowe, płytki 
sprężyste, podkładki sprężyste

1.7176 55 Cr 3 1800 0,27 1370–1620 0,52-0,59 C; 0,25-0,5 Si; 0,7-1,1 Mn; 0,03 P max; 
0,03 S max

Sprężyny formowane na gorąco, 
drążki skrętne, sprężyny           
śrubowe dla pojazdów

1.8159 50 Cr V 4 2220 0,26 1100–1300 0,47-0,55 C; 0,4 Si; 0,7-1,1 Mn; 0,035 P max;
0,03 S max; 0,9-1,2 Cr; 0,1-0,2 V

Stal sprężynowa i narzędziowa, 
wysoko obciążone części 
samolotów, silników i maszyn, 
takie jak elementy przegubów 
i przekładni, osie
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate- 
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                            
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.0 Stale nierdzewne siarkowane o wytrzymałości do 700 N/mm2

1.4104 X 14 Cr Mo S 17 1820 0,26 650–850 0,1-0,17 C; 1,0 Si; 1,5 Mn; 0,04 P; 0,15-0,35 S; 
15,5-17,5 Cr; 0,2-0,6 Mo

Części konstrukcyjne do obróbki 
na automatach (śruby, osie)

1.4305 X 8 Cr Ni S 18-9 2088 0,29 500–750 0,1C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,15-0,35 S; 
17-19 Cr; 8-10 Ni; 0,11 N; 1,0 Cu

Części nierdzewne dla 
przemysłu spożywczego, 
fotograficznego, wyrobu farb, 
olejów, mydła, przemysłu 
papierniczego i tekstylnego

13.1 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 700 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4000 X 6 Cr 13 1820 0,26 400–700 0,08 C, 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 
0,03 S; 12-14 Cr

Części konstrukcyjne do  pracy         
w ośrodku wody i pary, 
okucia i pokrycia

1.4002 X 6 CrAl 13 1820 0,26 400–700 0,08 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P;
0,03 S; 13-15 Cr, 0,1-0,3 Al

Budowa aparatów w przemyśle 
naftowym (np. urządzenia         
do krakingu), części spawane    
do elektrowni wodnych

1.4016 X 6 Cr 17 1820 0,26 400–630 0,08 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 
0,03 S; 16-18 Cr

Śruby i kształtki narażone 
na korozję

1.4113 X 6 Cr Mo 17-1 2600 0,19 440–660 0,08 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 16-18 Cr; 0,9-
1,3 Mo

Kołpaki kół, zderzaki, osłony 
chłodnic, uchwyty

1.4301 X 5 CrNi 18 10 2350 0,21 500–700 0,07 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 17-19 Cr; 
0,5 Mo; 9-11,5 Ni

Aparaty i przyrządy 
dla przemysłu spożywczego

1.4303 X 5 CrNi 18 12 2350 0,21 490–690 0,06 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 17-19 Cr; 
11-13 Ni

Przemysł chemiczny, śruby, 
nakrętki, części wyciskane 
na zimno

1.4306 X 2 CrNi 19 11 2350 0,21 460–680 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 18-20 Cr; 
10-12,5 Ni

Przemysł spożywczy, 
przemysł wyrobu mydła 
i włókien sztucznych
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 13.1

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                             
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.1 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 700 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4401 X5CrNiMo 17 12 2 2600 0,19 530–680 0,07 C; 1 Si; 2 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 0,11 N; 
16,5- 18,5 Cr; 2-2,5 Mo; 10-13 Ni

Części i aparaty dla przemysłu 
chemicznego i tekstylnego

1.4404 GX2 CrNiMo 18 10 2600 0,19 530–680 0,03 C; 1 Si; 2 Mn; 0,045 P; 
0,015 S; 16,5-18,5 Cr; 2-2,5 Mo; 10-13 Ni; 0,11 N

Części dla przemysłu chemicznego, 
wyrobu farb, olejów i przemysłu 
tekstylnego

1.4417 X2CrNiMoSi19 5 3 2600 0,19 >650 0,03 C; 1 Si; 1,5 Mn; 0,03 P; 
0,02 S; 24-26 Cr; 3-4 Mo; 6-8,5 Ni; 0,15-0,25 N; 
1 Cu; 1 W

Stal nierdzewna i kwasoodporna

1.4435 X2CrNiMo 18 14 3 2600 0,19 550–700 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 17-19 Cr; 
2,5-3 Mo; 12,5-15 Ni; 0,11 N

Spawane części o zwiększonej 
odporności chemicznej, dla 
przemysłu tekstylnego 
i celulozowego

1.4436 X5CrNiMo 17 13 3 2600 0,19 550–700 0,05 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
16,5-18,5 Cr; 2,5-3 Mo; 10,5-13 Ni; 0,11 N

Części spawane o zwiększonej 
odporności chemicznej, dla 
przemysłu tekstylnego 
i celulozowego

1.4438 X2CrNiMo 18 16 4 2600 0,19 550–700 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
17,5-19 Cr; 3-4 Mo; 13-16 Ni; 0,11 N

Aparaty dla przemysłu              
chemicznego

1.4510 X 6 Cr Ti 17 1820 0,26 450–600 0,05 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 16-18 Cr W budowie aparatów               
chemicznych, dla przemysłu 
spożywczego, farbiarni                    
i przemysłu mydlarskiego

1.4512 X 6 Cr Ti 12 1820 0,26 390–560 0,03 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 0,015 S; 
10,5-12,5 Cr

Tłumiki dźwięku 
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 13.1

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.1 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 700 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 2550 0,18 500–700 0,08 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
17-19 Cr; 9-12 Ni

Części konstrukcyjne dla       
przemysłu spożywczego

1.4845 X 12 CrNi 25-21 2550 0,18 500–700 0,1 C; 1,5 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
24-26 Cr; 19-22 Ni; 0,11 N

Na części pieców 
przemysłowych, kotłów 
parowych, instalacji ropy 
naftowej

13.2 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 850 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4005 X 12 CrS 13 1820 0,26 650–850 0,08-0,15 C; 1,0 Si, 1,5 Mn; 0,04 P; 0,15-0,35 S; 
12-14 Cr; 0,6 Mo

Wszelkiego rodzaju części, takie 
jak śruby, nakrętki, sworznie, 
części konstrukcyjne do pracy 
w ośrodku wody i pary

1.4006 X 10 Cr 13 1820 0,26 650–850 0,08-0,15 C; 1,0 Si, 1,5 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
11,5-13,5 Cr; 0,75 Ni

Części konstrukcyjne do pracy 
w ośrodku wody i pary oraz 
do pracy z łagodnie działającymi 
mediami w przemyśle spożyw., 
przeważnie w stanie ulepszonym 
cieplnie

1.4021 X 20 Cr 13 1820 0,26 700–850 0,16-0,25 C; 1,0 Si; 1,5 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
12-14 Cr

Osie, wały, części pomp, 
tłoczyska, grzybki zaworów, 
iglice wtryskiwaczy, śruby 
okrętowe, narzędzia 
chirurgiczne

1.4031 X 38 Cr 13 1820 0,26 800 0,36-0,42 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
12,5-14,5 Cr

Narzędzia tnące, kulki łożysk, 
sprężyny, tłoczyska

1.4034 X 46 Cr 13 1820 0,26 800 0,43-0,5 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
12,5-14,5 Cr

Narzędzia tnące, kulki łożysk, 
sprężyny, tłoczyska
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 13.2

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                   
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.2 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 850 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4311 X 2 CrNiN 18 10 2550 0,18 550–760 0,03 C; 1 Si; 2 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 16,5-17 Cr; 8,5-
11,5 Ni; 
0,12-0,22 N

Zbiorniki ciśnieniowe 
do aparatów, przemysł 
spożywczy

1.4362 X 2 CrNiN 23 4 2550 0,18 600–850 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,035 P; 0,015 S; 22-24 Cr; 
0,1-0,6 Mo; 
3,5-5,5 Ni; 0,05- 0,2 N; 0,1-0,6 Cu

Materiał o wysokiej 
wytrzymałości do budowy     
aparatów chemicznych

1.4371 X12CrMnNi18 8 5 2550 0,18 650–850 0,03 C; 1 Si; 6-8 Mn; 0,045P; 0,015 S; 0,15-0,2 N; 
16-17 Cr; 3,5-5,5 Ni

Stal nierdzewna i kwasoodporna

1.4429 X2CrNiMoN1713 3 2600 0,19 580–780 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
16,5-18,5 Cr; 2,5-3 Mo; 11-14 Ni; 0,12-0,22 N

Zbiorniki ciśnieniowe 
o zwiększonej odporności 
chemicznej

1.4539 X2NiCrMoCu25205 2550 0,18 530–730 0,02 C; 0,7 Si; 2,0 Mn; 0,03 P; 0,01 S; 19-21 Cr; 
4-5 Mo; 24-26 Ni; 0,15 N; 1,2-2,0 Cu

Przemysł chemiczny 
i petrochemiczny, celulozowy 
i papierniczy

1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 
(V4A)

2550 0,18 520–720 0,08 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 17-19 Cr; 
9-12 Ni; 0,7 Ti 

Części dla przemysłu lotniczego 
i pojazdów kosmicznych oraz 
dla przemysłu spożywczego

1.4544 X 10 CrNiTi 18 9 2550 0,18 500–750 0,08 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,035 P; 0,025 S; 17-19 Cr; 
9-11,5 Ni

Części dla przemysłu lotniczego 
i pojazdów kosmicznych
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 13.2

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                    
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.2 Stale nierdzewne austenityczne o wytrzymałości do 850 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4546 X 5 CrNiNb 18-10 2550 0,18 500–750 0,08 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 
17-19 Cr; 9-11,5 Ni; 1,0 Nb 

Do wyższych wymagań pod 
względem odporn. na korozję 
i obróbki plast. na zimno, przy 
niewielkiej wytrzymałości

1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2 2550 0,18 540–690 0,08 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
16,5-18,5 Cr; 2-2,5 Mo;  10,5-13,5 Ni

Aparaty dla przemysłu chem.

1.4573 X 10 CrNiMoTi 18-
12

2550 0,18 490–740 0,1 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 
16,5-18,5 Cr; 2,5-3 Mo; 12-14,5 Ni

Aparaty dla przemysłu chem., 
tekstylnego, fotograficznego, 
wyrobu farb, żywic syntetycznych 
i przemysłu gumowego

1.4583 X 10 CrNiMoNb 18-
12

2550 0,18 490–740 0,1 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 
0,03 S; 16,5-18,5 Cr; 2,5-3 Mo; 
12-14,5 Ni 

Części spawane dla przemysłu 
tekstylnego, wyrobu materiałów 
pędnych i farb

1.4828 X 15 CrNiSi 20-12 2550 0,18 550–750 0,2 C; 1,5-2 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
19-21 Cr; 11-13 Ni, 0,11 N 

Na podgrzewacze powietrza

1.4841 X 15 CrNiSi 25-20 2550 0,18 550–800 0,2 C; 1,5-2,5 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 
24-26 Cr; 19-22 Ni

Na części pieców do obróbki 
cieplnej

1.4864 X 12 NiCrSi 36-16 2550 0,18 550–750 0,15 C; 1-2 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 15-17 Cr; 
33-37 Ni; 0,11 N 

Na części do budowy pieców       
i aparatów, do wysokich     
temperatur eksploatacjnych

1.4878 X 12 CrNiTi 18-9 2550 0,18 500–750 0,12 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,045 P; 0,03 S; 17-19 Cr; 9-
11,5 Ni 

Na części narażone na wysokie 
obciążenia mechaniczne

1.4935 X20CrMoWV121 1820 0,26 690–830 0,17- 0,25 C; 0,1- 0,5 Si; 0,3-0,8 Mn; 0,045 P; 
0,03 S; 11,0-12,5 Cr; 
0,8-1,2 Mo; 0,3-0,8 Ni; 0,25-0,35 V; 0,4-0,6 W

Na części siłowni cieplnych,        
do budowy kotłów parowych,    
turbin i wymienników ciepła
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                        
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.3 Stale nierdzewne martenzytyczno-ferrytyczne o wytrzymałości do 1100 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

1.4028 X 30 Cr 13 1820 0,26 800–1000 0,26-0,35 C; 1,0 Si; 1,5 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
12-14 Cr

Narzędzia tnące, kulki łożysk, 
sprężyny, tłoczyska

1.4057 X 17 Cr Ni 16-2 1820 0,26 800–950 0,12-0,22 C; 1,0 Si; 1,5 Mn; 0,04 P; 0,03 S; 
15-17 Cr; 1,5-2,5 Ni

Wysoko obciążone części 
maszyn, śruby, nakrętki 
w budowie pomp i sprężarek 
oraz statków

1.4923 X22CrMo V 12 1 1820 0,26 800–900 0,17-0,23 C; 0,5 Si; 1,0 Mn; 0,03 P; 0,03 S; 
10-12,5 Cr; 0,8-1,2 Mo; 0,3-0,8 Ni; 0,25-0,35 Ti

Części konstrukcyjne w budowie 
reaktorów, przemysł chemiczny, 
w budowie turbin, kotłów 
parowych i rurociągów 

1.4310 X 12 CrNi 177 2350 0,21 600–950 0,05-0,15 C; 2 Si; 2 Mn; 0,045 P; 0,015 S; 
16-19 Cr; 0,8 Mo; 
6-9,5 Ni; 0,11 N

Blachy o większej wytrzymałości 
do budowy pojazdów, sprężyny

1.4460 X 8 CrNiMo 27 5 2600 0,19 620–880 0,05 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,035 P; 0,015 S; 25-28 Cr; 
1,3-2 Mo; 4,5-6,5 Ni; 0,05-0,2 N

Części o wysokiej odporności 
chemicznej i mechanicznej,     
np. w budowie statków

1.4462 X 2 CrNiMoN 225 3 2550 0,18 660–950 0,03 C; 1,0 Si; 2,0 Mn; 0,035 P; 0,015 S; 21-23 Cr; 
2,5-3,5 Mo; 4,5-6,5 Ni; 0,1-0,22 N

Przemysł chemiczny 
i petrochemiczny

1.4980 X 5 NiCrTi 26 15 2600 0,19 <1100 0,08 C; 2,0 Si; 2,0 Mn; 0,03 P; 
0,03 S; 1,35-16 Cr; 1,0-1,5 Mo; 24-27 Ni; 
1,9-2,3 Ti; o,1-0,5 V; 0,35 Al

Na narzędzia do wyciskania 
na prasach współbieżnych
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 13.3

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe według 
DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                               
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

13.3 Stale nierdzewne martenzytyczno-ferrytyczne o wytrzymałości do 1100 N/mm2 (ocena skrawalności na podstawie współczynnika PRE, strona 60)

2.4631 NiCr 20 TiAl 2088 0,29 >=1030 0,04-0,1 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,02 P; 
0,015 S; 18-21 Cr; 
65 Ni; 1,8-2,7 Ti; 1,0-1,8 Al; 2,0 Co; 0,2 Cu; 1,5 Fe

Zastosowanie na łopatki, 
pierścienie i tarcze turbin 
gazowych 

2.4632 NiCr 20 Co 18 Ti 2088 0,29 >=1080 0,1 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,03 P; 0,015 S; 18-21 Cr; 
1,0-2,0 Al; 15-21 Co; 0,2 Cu; 2,0 Fe; 
Rest Ni

Na najbardziej obciążone części 
konstrukcyjne, jak np. łopatki turbin 
gazowych, narzędzia do pracy 
na gorąco, matryce do prasowania, 
młoty kuźnicze, noże do nożyc, 
sprężyny

14.0 Stopy specjalne o wytrzymałości do 1200 N/mm2

2.4634 Nimonic 105
(NiCo20Cr15MoAlTi)

2088 0,29 1140 0,12-0,17 C; 1,0 Si; 1,0 Mn; 0,015 S; 4,5-4,9 Al, 
0,003-0,01 B, 18-22 Co; 14-15,7 Cr

Materiały konstrukcyjne 
dla lotnictwa, łopatki turbin 
gazowych, tarcze, wały

2.4602 Hastelloy C22
(NiCr21Mo14W)

2088 0,29 690–950 0,01 C; 0,08 Si; 0,5Mn, 0,025 P; 0,01 S; 
2,0-6,0 Fe, 2,5 Co, 20-22,5 Cr; 12,5-14,5 Mo, 
2,5-3,5 W, 0,35 V, 50 Ni min 

Doskonała odporność w mediach 
powodujących utlenianie,          
mieszadła, wymienniki ciepła, 
układy odgazowujące, wirówki      
w przemyśle chemicznym

2.4360 Monel 400
(NiCu30Fe)

2600 0,19 450–700 62 Ni min 1,0 Co; 28-34 Cu, 
1,0-2,5 Fe, 0,15 C, 0,5 Al, 2,0 Mn, 
0,02 S, 0,5 Si, 0,3 Ti

Materiał konstrukcyjny 
dla lotnictwa o korzystnych 
właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych, budowa 
zbiorników ciśnieniowych, 
wirówek, zaworów okrętowych

2.4668 Inconell 718
(NiCr19NbMo)

2088 0,29 960–1240 50-55 Ni, 17-21 Cr, 2,8-3,3 Mo, 0,02-0,08 C, 
0,35 Si, 0,35 Mn, 0,015 P, 0,015 S, 0,2 Cu, 
4,8-5,5 Nb, 1,0 Co, 0,3-0,7Al, 0,7-1,15bTi, 
0,002-0,006 B, 11,3 Fe min

Materiały konstrukcyjne 
dla lotnictwa, doskonałe 
właściwości w bardzo niskich 
temperaturach, bardzo dobra 
odporność na korozję, napędy 
rakietowe, turbiny gazowe, pompy
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                               
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

15.0 Żeliwo szare  o twardości do 180 HB (GG)

0.6015 GG 15 950 0,21 150-200
(80–155 HB) 

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P; 
0,15 S

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

0.6020 GG 20 1020 0,25 200–300
(115–
205 HB)

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P; 
0,15 S 

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

15.1 Żeliwo szare o twardości powyżej 180 HB (GG)

0.6025 GG 25 1160 0,26 250–350
(155–
250 HB)

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P;
0,15 S 

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

0.6030 GG 30 1470 0,26 300–400
(195–
270 HB)

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P;
0,15 S 

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

0.6035 GG 35 1470 0,26 350–450
(275–
285 HB)

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P; 
0,15 

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

0.6040 GG 40 1470 0,26 400–500
(290–
350 HB)

3,0-3,5 C; 1,5-2,5 Si; 0,5-1,0 Mn; 0,5-0,7 P; 
0,15

Korpusy skrzyń przekładniowych, 
korpusy obrabiarek, korpusy turbin, 
prowadnice

15.2 Żeliwo steroidalne i ciągliwe o twardości powyżej 180 HB (GGG, GT)

0.7040 GGG-40 1005 0,25 400
(135–
185 HB)

Skład chemiczny pozostawia się w znacznym 
stopniu uznaniu producenta

Wały korbowe, walce, koła zębate, 
części pojazdów narażone              
na obciążenia udarowe
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 15.2

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                         
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

15.2 Żeliwo sferoidalne i ciągliwe o twardości powyżej 180 HB (GGG, GT)

0.7060 GGG-60 1480 0,17 600 
(200–
250 HB)

3,5-3,8 C; 2-3 Si; 0,4 Mn; 0,1 P; 0,01 S; 
0,06-0,12 Mg

Wały korbowe, walce, koła zębate, 
części pojazdów narażone 
na obciążenia udarowe 

0.8040 GTW-40 2060 0,19 360–420
(220 HB)

3,0-3,4 C; 0,4-0,8 Si; 0,4-0,6 Mn; 0,12-0,25 S Korpusy skrzyń przekładniowych, 
bębny hamulcowe, wały korbowe, 
korbowody, widełki zmiany 
biegów, dźwignie

15.3 Żeliwo sferoidalne i ciągliwe powyżej twardości 260 HB (GGG, GT)

0.7080 GGG-80 1132 0,44 800 
(270–
335 HB)

3,5-3,8 C; 2-3 Si; 0,4 Mn; 0,1 P; 0,01 S; 
0,06-0,12 Mg 

Wały korbowe, walce, koła zębate, 
części pojazdów narażone 
na obciążenia udarowe 

0.8165 GTS-65 1180 0,24 650
(210–
260 HB)

2,3-2,6 C; 1,2-1,5 Si; 0,4-0,5 Mn; 0,1 P; 
0,1-0,15 S

Części mechanizmów jezdnych,  
jak wałki rozrządu, piasty kół, 
głowice przegubów, łożyska 
wahliwe, części zamków

16.0 Tytan i stopy tytanu o wytrzymałości do 850 N/mm2

3.7025 Ti 1 1370 0,21 290–410 0,15 Fe; 0,12 O; 0,05 N; 0,06 C; 0,013 H Budowa aparatów chemicznych, 
galwanotechnika, budowa 
samolotów i pojazdów                       
kosmicznych

3.7114 Ti Al 5 Sn 2,5 1370 0,21 790–830 4,5-5,5 Al, 2,0-3,0 Sn, 0,5 Fe, 0,2 O, 0,08 C, 
0,05 N, 0,015 H, 
90,3 Ti min

Materiały konstrukcyjne 
dla lotnictwa

3.7124 Ti Cu 2 1370 0,21 540–650 2,0-3,0 Cu, 0,2 Fe; 0,2 O; 0,1 C; 0,05 N, 0,01 H, 
96,4 Ti min

Materiały konstrukcyjne 
dla lotnictwa, części konstrukcyjne 
zespołów, elementy korpusów 
mechanizmów napędowych
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                              
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

16.1 Tytan i stopy tytanu o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2

3.7115 Ti Al 5 Sn 2.5 1370 0,21 >=830 4,5.. 55 Al; 2,3 Sn; reszta Ti Budowa samolotów i pojazdów 
kosmicznych, armatura, budowa 
maszyn

3.7164 Ti Al 6 V 4 1370 0,21 >=900 5,5..6,75 Al; 3,5..4,5 V; reszta Ti Budowa samolotów i pojazdów 
kosmicznych, armatura, budowa 
maszyn

17.0 Aluminium dające długi wiór, stopy aluminium do przeróbki plastycznej o wytrzymałości do 350 N/mm2 magnez

3.3527 Al Mg 2 Mn 0,8 780 0,23 190–290 1,6-2,5 Mg; 0,5-1,1 Mn Do wyższych temperatur, budowy 
pojazdów, statków i aparatów

3.3535 Al Mg 3 780 0,23 190–290 2,6-3,6 Mg; (Mn+Cr 0,1-0,6) Przemysł spożywczy, budowa   
aparatów,  budowa statków

3.3547 Al Mg 4,5 Mn 780 0,23 275–345 4,0-4,9 Mg; 0,4-1,0 Mn; 0,05-0,25 Cr Budowa pojazdów, statków               
i zbiorników ciśnieniowych

3.3561 G-Al Mg 5 780 0,23 160–220 4,5-5,5 Mg; 0,001-0,4 Mn; 0,001-0,2 Ti Odlewy dla przemysłu                  
chemicznego i spożywczego

3.5200 Mg Mn 2 390 0,19 200–220 1,2-2,0 Mn, 0,1 Si, 0,05 Cu, 0,05 Al, 0,03 Zn, 
97,7 Mg min

Materiały na konstrukcje lotnicze, 
zbiorniki paliwa, pokrycia, anody

3.5314 Mg Al 3 Zn 390 0,19 240–280 2,5-3,5 Al, 0,7-1,3 Zn, 0,28-0,4 Mn, 0,05 Si, 0,15 
Cu, 94,4 Mg min

Materiały na skomplikowane 
części konstrukcji lotniczych

3.5812 Mg Al 8 Zn 390 0,19 270–310 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,3 Mn, 0,1 Si, 
0,05 Cu, 0,005 Fe, 89,2 Mg min, 89,2 Mg min

Części konstrukcyjne o wysokich 
obciążeniach mechanicznych

17.1 Aluminium dające krótki wiór

3.1324 Al Cu Mg 1 830 0,23 215–295 91,3 Al min; 0,2-0,8 Si; 3,5-4,5 Cu; 0,4-1,0 Mn; 
0,4-1,0 Mg; 0,7 Fe maks.; 0,1 Cr maks.; 0,25 Zn 
maks. (0,25 Ti+Zr maks.) (domieszki: pojedyn-
czych pierwiastków 0,05, maks. razem 0,15)

Części konstrukcyjne narażone     
na większe obciążenia statyczne

3.2151 G–Al Si 6 Cu 4 830 0,23 160–200 5,0-7,5 Si; 3,0-5,0 Cu; 0,1-0,6 Mn; 0,1-0,5 Mg Różnorodne zastosowanie 
w budowie maszyn, głowice silników
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17.1 Aluminium dające krótki wiór

3.2341 G–Al Si 5 Mg 830 0,23 140–180 91,8 Al [wg DIN: Al reszta]; 5- 6 Si; 0,001-0,4 
Mn; 0,001-0,20 Ti; 0,4-0,8 Mg; 0,05 Cu; 0,5 Fe; 
0,10 Zn

Części dla przemysłu 
spożywczego i chemicznego, 
okucia

3.2371.61 G – Al Si 7 Mg wa 830 0,23 230–310 6,5-7,5 Si; 0,25-0,45 Mg; 0,001-0,2 Ti, reszta Al Odlewy o średniej grubości        
ścianek, wysokiej wytrzymałości,     
również na obciążenia                 
dynamiczne, budowa samolotów

3.3206 Al Mg Si 0,5 830 0,23 200–250 98 Al min; 0,35-0,6 Mg; 0,3-0,6 Si; 0,1-0,3 Fe; 
0,1 Cu maks.; 0,1 Mn max; 0,15 Zn maks.; 
(domieszki: pojedynczych pierwiastków 0,05, 
maks. razem 0,15)

Wyciskane kształtowniki
do budowy pojazdów, 
zastosowanie ogólne 
w bud. maszyn i budownictwie

17.2 Stopy odlewnicze aluminium o zawartości Si > 10%

3.2381.01 G–Al Si 10 Mg 830 0,23 160–210 9-11 Si; 0,2-0,5 Mg; 0,001-0,4 Mn Odlewy cienkościenne, o dużej 
odporności na ciśnienie i drgania, 
korpusy silników

3.2581.01 G – Al Si 12 830 0,23 150–200 10,5-13,5 Si; 0,001-0,4 Mn, Rest Al Cienkościenne odlewy o dużej 
wytrz. na ciśnienie i drgania

3.2583 G-Al Si 12 Cu 830 0,23 150–200 85,1 Asl min 10,5-13,5 Si, 0,001-0,4 Mn,
0,05 Cu, 0,5 Fe, 0,05 Mg, 0,15 Ti, 0,1 Zn

Odlewy o skomplikowanych 
kształtach, cienkościenne, 
narażone na obciążenia udarowe, 
do budowy przyrządów, maszyn, 
pojazdów i statków, korpusy,       
wirniki łopatkowe

18.0 Miedź niskostopowa o wytrzymałości do 400 N/mm2˛

2.0070 SE-Cu 780 0,23 200–250 99,9 Cu min, 0,003 P Elektrotechnika, wszelkiego rodzaju 
półfabrykaty

2.1020 Cu Sn 6 880 0,23 350–410 91,7 Cu min, 5,5-7 Sn, 0,01-0,35 P, 0,1 Fe, 
0,3 Ni, 0,05 Pb, 0,3 Zn

Budowa statków i maszyn, sprężyn, 
przemysł elektryczny

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)                                              
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)       )                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie

18.1 Mosiądz dający krótki wiór o wytrzymałości do 600 N/mm2

2.0380 Cu Zn 39 Pb 2 780 0,18 360–490 58,5-60 Cu, 1,5-2,5 Pb, 0,1 Al, 0,4 Fe, 0,3 Ni, 0,2 
Sn, 36,3 Zn min 

Mosiądz przeznaczony na części   
dla mechaniki precyzyjnej oraz 
budowy maszyn i aparatów

2.0401 Cu Zn 39 Pb 3 980 0,25 360–500 57-59 Cu, 2,5-3,5 Pb, 0,1 Al, 0,5 Fe, 0,5 Ni, 
35,8 Zn min

Mosiądz przeznaczony 
na części do toczenia 
kształtowego na automatach

18.2 Mosiądz dający długi wiór, o wytrzymałości do 600 N/mm2

2.0250 Cu Zn 20 980 0,25 270–320 18,5 Zn min, 79-81 Cu, 0,02 Al, 0,05 Fe, 0,2 Ni, 
0,05 Pb, 0,05 Sn

Instalacja elektryczna pojazdów, 
manometry

2.0280 Cu Zn 33 980 0,25 280–360 31 Zn min, 66-68,5 Cu, 0,02 Al, 0,05 Fe, 0,2 Ni, 
0,05 Pb, 0,05 Sn

Mosiądz przeznaczony na części 
głęboko ciągnione, wyroby 
metalowe, części zegarków

2.0332 Cu Zn 37 Pb 0,5 980 0,25 290–370 62-64 Cu, 0,1-0,7 Pb, 34,6 Zn min, 0,5 Al, 0,2 
Fe, 0,3 Ni, 0,1 Sn

Profile wyciskane o wysokiej 
dokładności, przemysł zegarków

18.3 Brąz dający krótki wiór, o wytrzymałości do 600 N/mm2

2.1090 G-Cu Sn 7 Zn 640 0,25 120–130 81-85 Cu, 3-5 Zn, 5-7 Pb, 6-8 Sn, 2 Ni, 0,3 Sb, 
0,25 Fe, 0,05 P 

Panewki łożysk ślizgowych 
w ogólnej budowie maszyn

2.1170 G-Cu Pb 5 Sn 780 0,23 > 240 84-87 Cu, 4-6 Pb, 9-11 Sn, 1,5 Ni, 0,35 Sb, 2,0 
Zn, 0,25 Fe, 0,05 P

Łożyska walcowni gorących, 
prowadnice narzędzi i stołów

18.4 Brąz dający krótki wiór, o wytrzymałości 600 - 850 N/mm2

2.0790 Cu Ni18 Zn19 Pb1 880 0,23 430–530 59-63 Cu, 17-19 Ni, 15,1 Zn min, 0,3 Fe, 0,3-1,5 
Pb, 0,7 Mn

Mechanika precyzyjna i budowa 
przyrządów, budowa statków, 
budownictwo



35

M
ateriały

18.5 Brąz dający długi wiór, o wytrzymałości do 850 N/mm2

2.0916 Cu Al 5 780 0,23 420–580 95 Cu, 5 Al Budowa aparatów i statków, 
przemysł chemiczny

2.0960 Cu Al 9 Mn 2 780 0,23 440–570 83,9 Cu min, 8-10 Al, 1,5 Fe, 1,5-3 Mn, 0,8 Ni, 
0,05 Pb, 0,5 Zn

Wysoko obciążone elementy 
łożysk, koła przekładni 
i ślimacznice, gniazda zaworów,                   
wały statków

18.6 Brąz dający długi wiór, o wytrzymałości 850 - 1200 N/mm2

2.1247 Cu Be 2 780 0,23 410–540 96,8 Cu  min, 1,8-2,1 Be Gniazda łożysk, przepony, koła 
zębate i ślimacznice o dużej 
odporności na ścieranie, wysoko 
obciążone części monolityczne

19.0 Grafit

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy

Grupa 
mate- 
riałowa

Numer 
mate-
riałowy

Oznaczenie 
skrótowe 
według DIN

Główna 
wartość 
jednostko-
wej siły 
skrawania

kc 1.1 
[N/mm2]

Wzrost 
stycznej 
(patrz rys. 
2.24 i rów. 
2.14)       )                          
                

m

Wytrzyma- 
łość 

[N/mm2]

Skład chemiczny (%) Zastosowanie
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy  grupy materiałowej GARANT 20.0 

Grupa 
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
hand-
lowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie

ol
ej

ów
 m

i-
ne

ra
ln

yc
h

be
nz

yn
y

tr
ój

ch
lo

ro
-

et
yl

en
u

ro
zc

ie
ńc

z.
kw

as
ów

ro
zc

ie
ńc

z.
łu

gó
w

20.0 Termoplasty
PA

PA 6 

PA 66

Poliamid Nylon, 
Durethan, 
Vestamid

Ertalon 
6SA

Ertalon
66SA

1,14

1,14

781)

901)

3100

3300

25++

15++

105

95

-40...70

-30...80

B B B BB BB

Uniwersalny 
materiał 
do konstrukcji          
i napraw

Nadaje 
się dobrze 
do obróbki 
na automatach 
tokarskich

Techniczne 
tworzywa 
sztuczne, koła 
zębate, koła 
pasowe, łożyska          
ślizgowe, 
obudowy

PC Poli-
węglan

Macrolon, 
Lexan, 
Plasto-
carbon

1,2 602) 2200 30 65 ...115 BB U U B U Szczeg. duża 
odporność 
na uderzenia, 
bardzo duża 
wytrzymałość, 
bardzo duża 
odporność na 
temperaturę

Techniczne 
tworzywo 
sztuczne, części 
maszyn, szkło 
bezpieczne

1) Naprężenie na granicy plastyczności
2) Wytrzymałość na rozciąganie
++ Pomiar aż do nasycenia próbek przechowywanych w mikroklimacie normalnym (23°C / 55%  wilgotności względnej)



37

M
ateriały

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.0

Grupa
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie

ol
ej

ów
 m

i-
ne

ra
ln

yc
h

be
nz

yn
y

tr
ój

ch
lo

ro
-

et
yl

en
u

ro
zc

ie
ńc

z.
kw

as
ów

ro
zc

ie
ńc

z.
łu

gó
w

20.0 Termoplasty
PE

PE-HD

PE-HMW

PE-
UHMW 

Poliety-
len

Hostalen, 
Lupolen, 
Vestolen

0,95

0,95

0,94

241)

281)

221)

800

900

790

10

50

4)

2*102

2*102

2*102

-50...80

-100...80

-260...80

BB B B B B Mała gęstość, 
nie budzący 
zastrzeżeń 
fizjologicznych, 
nie wchłania 
wody

Nadaje się do 
głębokiego 
ciągnienia, 
odporny na 
uderzenia

B. duża masa 
cząst., b. wysoka 
udarność

B. duża masa 
cząsteczkowa, 
bardzo wysoka 
udarność, duża 
odporność 
na ścieranie

Budowa 
aparatów 
chemicznych, 
galwanotechnika, 
urządzenia 
chłodnicze

Pokrycia silosów 
i zbiorników, 
przemysł 
papierniczy, 
chłodnictwo, 
instalacje do 
napełniania, 
przemysł 
spożywczy

PEEK Poli- 
etero- 
etero-
keton

1,32 971) 3600 8,2 47 -65...250 B B BB B B Wytrzymały, 
o dużej 
sztywności, 
odporny 
na działanie 
środków chem., 
trudno zapalny

Łożyska, 
podkładki 
oporowe, koła 
zębate, uszczelki

1) Naprężenie na granicy plastyczności
4) Bez pęknięcia próbki
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PP 

PP-H

PP-C

Polipro-
pylen,

homo-
polimer,
          
kopoli-
mer

Hastalen PP, 
Novolen, 
Vestolen P

0,903

0,91

331)

271)

1450

1350

4)

4)

100...200

100...200

0...100

-30...90

BB BB BB B B Standardowe 
tworzywo 
sztuczne

Obudowy,     
wentylatory

PS Polisty-
ren

Hostyren 
N.,         
Polystyrol, 
Vestyron

1,05 551) 3200 80 ...70 BB U U B B Twardy, 
o stabilnym 
kształcie, kruchy, 
bardzo dobre 
właściwości 
dielektryczne

Standardowe 
tworzywo 
sztuczne, artykuły 
pierwszej 
potrzeby, artykuły 
gospodarstwa 
domowego,
sektor opakowań

ABS Styren 
butadie-
nowo-
akryloni-
trylowy

1,05 501), 371) 2400 23 80...110 -30...80
(starzenie 
pod 
wpływem 
ciepła)

B B U B B Duża udarność, 
duża sztywność, 
odporność 
na działanie 
środków chem.

Zastosowanie 
techniczne
jak polistyren, 
(półfabrykaty 
płytowe), części 
obudów

PMMA Polime-
takrylan 
metylu

Degulan, 
Deglas,  
Plexiglas, 
Resarit

1,19 721) 3300 2 70 ...70 BB U U B B Duża sztywność, 
odporność 
na warunki 
atmosferyczne, 
wrażliwość 
na uderzenia

Przezroczyste 
tworzywo 
sztuczne, 
szyby, soczewki 
optyczne

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.0

Grupa
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie

ol
ej

ów
 m

i-
ne

ra
ln

yc
h

be
nz

yn
y

tr
ój

ch
lo

ro
-

et
yl

en
u

ro
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ńc

z.
kw

as
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ro
zc

ie
ńc

z.
łu

gó
w

20.0 Termoplasty

1) Naprężenie na granicy plastyczności
2) Wytrzymałość na rozciąganie
4) Próbka bez pęknięcia
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POM - C Polioksy-
mety-
len, 
kopoli-
mer

Hostaform, 
Ultraform

1,39 651) 2700 210 110 -50...90
(starzenie 
pod 
wpływem 
ciepła)

B B U B B Mały 
wspóczynnik
tarcia, odporność 
na ścieranie, 
dobra 
sprężystość

Tworzywo 
sztuczne techn.; 
koła zębate, 
krzywki, tulejki 
ślizgowe

PTFE Poli-
cztero-
fluoro-
etylen

Hostaflon 
TF, Teflon

2,17 28,53) 400...800 
(rozciąga-
nie)

16 136 -200   
...260

B B B B B Termoplast nie 
nadający się 
do formowania 
wtryskowego, 
duża odporność 
na wysoką 
temperaturę, 
odporność 
na działanie 
światła oraz
warunków 
atmosferycznych

Tworzywo 
sztuczne 
techniczne; 
okładziny 
w przemyśle 
chem. pokrycia, 
części izolacyjne, 
uszczelki

PI Poliimid Wysoka 
wytrzymałość 
mechaniczna, 
bardzo wysoka 
temperatura 
użytkowa, 
b. dobra granica 
pełzania, dobre 
właściwości 
ślizgowe

Wysokowydajne 
tworzywo 
sztuczne, tulejki 
łożyskowe,       
uszczelki, tłoki, 
gniazda zaworów, 
kule zaworów, 
izolatory cieplne  
i elektryczne

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.0

Grupa
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie

ol
ej

ów
 m

i-
ne

ra
ln
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h

be
nz

yn
y
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ój

ch
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w

20.0 Termoplasty

1) Naprężenie na granicy plastyczności
3) Wytrzymałość na rozrywanie
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PI Poliimid Vespel SP-1 1,43 412) 3100 55 -273 ...245 Bez wypełniaczy, 
optymalne 
właściwości 
fizyczne, 
izolacja elektr. 
i cieplna

Przemysł 
samochodowy, 
elektryczny, 
półfabrykaty, 
przemysł 
lotniczy i pojazdy
kosmiczne oraz 
urządzenia 
wojskowe

Vespel 
SP-211

1,55 242) 3100 55 ....480
(krótko-
trwale)

Dodatek 
15% grafitu, 
10% teflonu: 
najniższy 
współcz. tarcia, 
najmniejsze 
zużycie

Vespel SP-3 1,6 3300 50 ....480
(krótko-
trwale)

Dodatek 15% 
dwusiarczku 
molibdenu

PEI Polieteri-
mid

1,27 1051) 3000 4) 45 -50...170 B B BB B B Nie wzmocnione, 
amorficzne       
termoplasty, 
wysoka 
wytrzymałość 
mechaniczna, 
bardzo wysoka 
górna tempera-
tura użytkowa, 
doskonała 
odporność 
na hydrolizę

Wysokowydajne 
tworzywo 
sztuczne, 
elektrotechnika, 
przemysł 
spożywczy, 
technika 
medyczna 
(na przedmioty 
poddawane 
powtarzalnej 
sterylizacji)

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.0

Grupa
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie

ol
ej
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 m

i-
ne
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h
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w

20.0 Termoplasty

1) Naprężenie na granicy plastyczności
2) Wytrzymałość na rozciąganie
4) Próbka bez pęknięcia
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PVC - H Polichlo-
rek 
winylu 
twardy

Hostalit, 
Vinoflex, 
Vestolit

1,41 601) 3200 4 0,8*102) 0...60 B B U B B Trudno zapalny, 
o dobrej 
udarności,  
do głębokiego 
ciągnienia, 
odporny na 
działanie światła 
i warunków atm.

Budowa 
aparatów 
chem., sprzęt 
laboratoryjny, 
przemysł 
elektryczny, 
sektor reklamowy

PVC - W miękki 1,22 4503) BB BB BB B Wysoka 
odporność 
mech. 
i chemiczna. Nie 
ulega zapaleniu

Osłony 
w kabinach 
do piaskowania, 
podkładki pod 
maszyny

20.1 Duroplasty
MP 183 Żywica 

melami-
nowa / 
feno-
lowa

1,65 602) 10000 1,5 40 135-160 B B BB B B Duża sztywność, 
wytrzymałość 
i twardość pow.; 
dobra wytrzym. 
na ścieranie; 
wysoka trwałość

Obudowy 
łączników, zaciski 
przyłączeniowe, 
łączniki

PF 31 Żywica 
feno-
lowa

1,38 602) 9000 1,55 35 140-180 B B BB B U Duża sztywność 
i twardość, 
mała skłonność 
do pełzania, duża 
trwałość kształtu 
w temperaturach 
podwyższonych  
trudno zapalna

Obudowy 
aparatury 
elektrycznej, 
płyty cokołów, 
cokoły lamp

PUR 
5220

Poliure-
tan, sta-
bilizowa-
ny cie-
plnie

1,14 471) 1800 30 120 -40-180 B BB U B B Duża udarność, 
trwałość kształtu, 
zwiększ. trwałość 
kształtu w temp. 
podwyższonych 

Na prototypy 
przystosowane 
do eksploatacji

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.0

Grupa
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współ-
czynnik 
wydłuże-
nia 
liniowego
[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie
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20.0 Termoplasty

1) Naprężenie na granicy plastyczności 2) Wytrzymałość na rozciąganie 3) Wytrzymałość na rozrywanie
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Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.2

Grupa 
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współcz.
wydłuże-
nia 
liniowego

[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie
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i-
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20.2 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem
PA 66-
GF30

Poliamid 
+ 30% 
włókna 
szkla-
nego

Ertalon 66 – 
GF 30

1,29 1102) 5200 55 -20...110 B B B BB BB Bardzo wysoka 
odporność 
na zużycie. 
Zastosowanie 
w wysokich 
temperaturach 
eksploatacyjnych

Tworzywo 
sztuczne techn.; 
koła zębate, 
elementy 
prowadnic              
i sprzęgieł, 
elementy 
obudów

POM GF 
25

Polioksy-
metylen 
+ 25% 
włókna 
szkla-
nego

Ultraform 
N2200 G53

1,58 1302) 8800 55 30 -50...100 B B U B B Dobry 
współczynnik 
tarcia, odporność 
na ścieranie, 
dobra 
sprężystość, 
odporność na 
przebicie

Krzywki 
sterownicze 
o dużym 
obciążeniu 
i pierścienie 
uszczelniające, 
części pojazdów, 
koła zębate, 
łożyska, obudowy

PP GF 20 Polipro-
pylen + 
20% 
włókna 
szkla-
nego 

1,04 331) 2900 50 65...105 0...100 B B BB B B Mała gęstość, 
bardzo duża 
odporność 
na środki chem.

Wirniki 
wentylatorów, 
części pomp

PP GF 30 Polipro-
pylen + 
30% 
włókna 
szkla-
nego

1,14 831) 6700 45 70 -30...100 B B BB B B Mała gęstość, 
bardzo duża 
odporność 
na środki              
chemiczne

Wirniki 
wentylatorów, 
części pomp

1) Naprężenie na granicy plastyczności
2) Wytrzymałość na rozciąganie
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PVDF GF 
20

Polifluo-
rek winy-
lidenu + 
20% 
włókna 
szkla-
nego 

1,92 902) 10000 72 -40...150 B B B B B Stały, odporny 
na pełzanie, 
możliwość 
obciążenia 
stałego

Kółka jezdne          
i obudowy pomp

PEEK - 
GF30

Poli-
etero-
etero-
keton + 
30% 
włókna 
szkla-
nego

Victrex 1,50 1302) 8100 30 25 -20...250 B B BB B B Wysoka 
wytrzymałość 
mechaniczna, 
sztywność, 
bardzo wysokie 
temperatury 
użytkowe, 
wysoka granica 
pełzania 
w wysokich 
temperaturach

Wysokowydajne 
tworzywo 
sztuczne; koła 
zębate, pompy, 
części sprężarek, 
uszczelki, 
zgarniaki, gniazda 
zaworów, łożyska 
ślizgowe 
(w technice 
medycznej, 
przemyśle 
nuklearnym, 
farmaceutycznym, 
samochodowym 
itp.)

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.2

Grupa 
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współcz.
wydłuże-
nia 
liniowego

[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie
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20.2 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem

2) Wytrzymałość na rozciąganie
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PEEK - 
CF30

Poli- 
etero- 
eteroke-
ton + 
30% 
włókna 
węglo-
wego

Victrex 1,44 2242) 13000 4...38 -65...250 B B BB B B Wysoka 
wytrzymałość 
mechaniczna, 
sztywność, 
bardzo wysoka 
temperatura 
eksploatacyjna, 
wysoka granica 
pełzania 
w wysokich 
temperaturach

Wysokowydajne 
tworzywo 
sztuczne; koła 
zębate, pompy, 
części sprężarek, 
uszczelki, 
zgarniaki, 
gniazda zaworów, 
łożyska ślizgowe   
(w technice 
medycznej)

PTFE
+25% 
Glas

Policz-
tero-
fluoro-
etylen   

2,23 113) 92 -200...230 B B B B B Duża 
wytrzymałość na 
ściskanie, duża 
odporność 
chemiczna, mały 
współczynnik 
tarcia i mała 
ścieralność

Uszczelki o dużej 
wytrzymałości na 
ściskanie, łożyska, 
gniazda zaworów, 
pierścienie 
tłokowe, 
pierścienie 
uszczelniające, 
pakunki tłoczysk

PTFE
+25% 
Kohle

Policz-
tero-
fluoro-
etylen

2,09 113) 95 -200...260 B B B B B Odporność 
na ściskanie 
i ścieranie, 
odporność na 
środki chem., 
dobra 
przew. cieplna, 
właściwości 
antystatyczne

Pierścienie 
tłokowe, 
pierścienie 
prowadzące tłoki, 
łożyska, 
opakowania, 
pierścienie 
gniazd zaworów

Tabela 1.2 Podział w obszarze grup materiałowych GARANT - ciąg dalszy grupy materiałowej GARANT 20.2

Grupa 
mate-
riałowa

Ozna-
czenie 
skró-
towe

Nazwa Kilka 
nazw 
han-
dlowych

Gęstość

[g/cm3]

DIN 
53479

Wytrzy-
małość

[N/mm2]

DIN 
53455

Moduł E

[N/mm2]

DIN 
53457

Udar-
ność        
z          
karbem               
              
[kl/m2]

DIN 
53453

Współcz.
wydłuże-
nia 
liniowego

[10-6/K]

DIN 
52328

Tempe-
ratura 
eksplo-
atacji
          
[°C]

Odporność chemiczna na 
działanie

B ... odporne
BB ... warunkowo odporne
U ... nieodporne

Właściwości 
specjalne

Zastosowanie
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20.2 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem

2) Wytrzymałość na rozciąganie
3) Wytrzymałość na rozrywanie
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1.2 Nazwy materiałów
Podział materiałów można przeprowadzić zgodnie z DIN w następujący sposób (Tabela 1.3):

Nazwy materiałów według składu chemicznego - DIN 17006

Oznaczenie żeliwa Informacja o składzie chemicznym

G- odlew C stale niestopowe

GG- żeliwo z grafitem płatkowym (również GGL-) Cf stale do hartowania płomieniowego 
i indukcyjnego

GGG żeliwo z grafitem sferoidalnym Ck niestopowe stale wysokiej jakości o małej 
zawartości P i SGH- żeliwo utwardzone

GS- staliwo Cm niestopowe stale wysokiej jakości o dolnym 
i górnym ograniczeniu zawartości SGT- żeliwo ciągliwe ogólnie

GTS- żeliwo ciągliwe czarne Cq stale nadające się do obróbki plastycznej 
na zimno

GTW- żeliwo ciągliwe białe Oznaczenie literowe stali wysokostopowych

Stan po obróbce (wyciąg) X udział masy charakterystycznego składnika 
stopu > 5%

A odpuszczanie HJ
(HI)

powierzchnia 
hartowana indukcyjnieB najlepsza obrabialność Stopnie jakości stali narzędziowej

E utwardzanie dyfuzyjne N wyżarzanie normalne W1 jakość 1.

F min. wytrzymałość 
na rozciąganie

S wyżarzanie odprężające W2 jakość 2.

G wyżarzanie zmiękcz. U bez obróbki W3 jakość 3.

H hartowanie V po ulepszeniu cieplnym WS jakość specjalna

Oznaczenia numerami materiałowymi według DIN 17007

Główne grupy materiałowe Numer gatunku

0 surówka i żelazostopy Klasy gatunków są podane w poniższych tabelach 
dla odpowiednich materiałów1 stal

2 metale ciężkie (metale nieżelazne)

3 metale lekkie (metale nieżelazne)

Tabela 1.3 Nazwy materiałów i numery materiałowe
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1.2.1 System oznaczenia stali i żeliw
Rozróżnia się systemy oznaczania stali i żeliw według skróconych nazw albo systemu 
numeracyjnego. Przegląd ich przedstawiono w poniższych Tabelach 1.4 do 1.8. 

System oznaczeń skrótowych stali DIN EN 10027-1
DIN 17006-100

Zastosowanie Ozn. lit. Właściwości Symbol dodatkowy stali
Stal na konstr. 
stalowe

S min. granica plast. Re w N/mm2 Badania wykonywane przy próbie udarnościowej 
w różnych temperaturach (przykład: J2: 27J w -20°C)Przykład: S 355 J2 (dotąd St 52)

Stal do budowy 
maszyn

E min. granica plast. Re w N/mm2 G inne jakości (ew. z oznaczeniem 
cyfrowym)Przykład: E 355

Zastosowanie Ozn. lit. Zawartość węgla Symbol dodatkowy stali
Stale niestopowe

Zawartość           
Mn < 1%

C 100 x średnia zawartość C E
R
D
C

S
U

ustalona maksymalna zawartość S
ustalony zakres zawartości S 
do wyrobu drutu ciągnionego
o szczególnej przydatności do obróbki 
plastycznej na zimno
na sprężyny
na narzędzia

poza stalami automatowymi
Przykład: C 35 E (dotąd Ck 35)

Zastosowanie Ozn. lit. Zawartość węgla Pierwiastki stopowe
Stale niestopowe 
Zawart. Mn < 1%
Stale stopowe
Zawartość 
poszczególnych 
pierwiastków 
stopowych < 5%

bez 100 x średnia zawartość C Litery informujące o charakterystycznych     
pierwiastkach stopowych, ustawione 
według zmniejszających się zawartości.

Przykład: 28 Mn 6 (stal niestopowa)
42 CrMo 4 (stal stopowa)

Liczby oddzielone myślnikiem, odpowiadające 
średniej, procentowej zawartości        
pierwiastków x współczynnik, ustawione 
w kolejności pierwiastków stopowych

G... = staliwo

Przykład: G 20 Mo 5 Cr, Co, Mn, Ni, Si, W współczynnik 4
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr współczynnik 10
C, Ce, N, P, S współczynnik 100
B współczynnik 1000

Stale stopowe
co najmniej 
1 pierwiastek 
stopowy ≥ 5%

X 100 x średnia zawartość C
Przykład: X 22 CrMoV 12-1
GX = staliwo
Przykład: GX 7 CrNi Mo 12-1

Zastosowanie Ozn. lit.. Pierwiastki stopowe
Stale                 
szybkotnące

HS liczby rozdzielone myślnikiem informują o procentowej zawartości pierwiastków stopowych 
w następującej kolejności: W-Mo-V-Co

Przykład: HS 7-4-2-5

Tabela 1.4 System oznaczania stali nazwami skróconymi
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Numerowy system oznaczenia stali DIN EN 10027-2

Numery grup stali
Stale niestopowe Stale stopowe
00, 90 Stale podstawowe Stale jakościowe

Stale jakościowe 08, 98 Stale o specjalnych właściwościach fizycznych
01, 91 Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, 

Rm < 500 N/mm2
09, 99 Stale do stosowania w różnych obszarach

02, 92 Inne stale konstrukcyjne, nie przewidziane 
do obróbki cieplnej, Rm < 500 N/mm2

Stale stopowe

20...28 Stale narzędziowe
03, 93 Stale o zawartości C < 0,12%, 

Rm < 400 N/ mm2
29 rezerwa

04, 94 Stale o zawartości 0,12% ≤ C < 0,25% albo 
400 N/mm2 ≤ Rm < 500 N/mm2

30, 31 rezerwa
32 Stale szybkotnące z zawartością Co

05, 95 Stale o zawartości 0,25% ≤ C < 0,55% albo 
500 N/mm2 ≤ Rm < 700 N/mm2

33 Stale szybkotnące bez zawartości Co

06, 96 Stale o zawartości C ≥ 0,55%, 
Rm ≥ 700 N/mm2

34 rezerwa

07, 97 Stale o wyższej zawartości P albo S 35 Stale na łożyska toczne
Stale stopowe 36, 37 Stale o specjalnych 

właściwościach magnetycznych
10 Stale o specjalnych właściwościach fizycznych 38, 39 Stale o specjalnych właściwościach fizycznych
11 Stale konstr. do wyrobu konstr. maszynowych 

i zbiorników, o zawartości C < 0,5%
40...45 Stale nierdzewne

12 Stale konstrukcyjne maszynowe o zawartości 
C  ≥ 0,5%

46 Stopy niklu, odporne chemicznie 
i odporne na wysokie temperatury

13 Stale konstrukcyjne, do budowy maszyn 
i zbiorników, spełniające wymagania specjalne

47, 48 Stale żaroodporne

14 rezerwa 49 Materiały odporne na wysokie temperatury
15...18 Stale narzędziowe 50...84 Stale konstrukcyjne do wyrobu maszyn 

i zbiorników, według pierwiastków stopowych
19 rezerwa 85 Stale do azotowania

86 rezerwa
87...89 Określone stale nie do obróbki cieplnej, 

stale spawalne o wysokiej wytrzymałości

Tabela 1.5 Numerowy system oznaczenia stali

Przykłady oznaczeń stali
Grupa materiałowa GARANT (por. rozdz. Materiały, podrozdział 1.1)

1.0422 C 22 Stal do ulepszania cieplnego 3.0
1.3505 100 Cr 5 Stal konstrukcyjna na łożyska toczne 8.0
1.8515 31 CrMo 12 Stal do azotowania 7.1
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Nazwy żeliw według DIN 17006 są podane w Tabeli1.3. W następnych Tabelach 1.6 i 1.7
przedstawiono numerowy system oznaczania według Normy Europejskiej oraz system 
oznaczeń skrótowych. W Tabeli 1.8 podano numerowy system oznaczenia dla żeliwa
według DIN 17007.

System oznaczania żeliwa - oznaczenia skrótowe 
według Normy Europejskiej

DIN EN 1560

Struktura grafitu Mikro- albo makrostruktura Właściwości mechaniczne

L płatkowy A austenit –

–

Informacja o wytrzymałości na rozciąganie 
i litera opisująca próbki: 
S próbka odlana oddzielnie
U próbka odlana z odlewem
C próbka pobrana z odlewu
Dodatkowo, o ile konieczne:
– wartość wydłużenia w %
– wartość temperatury badania udarności

Wartość twardości

S sferoidalny F ferryt

M grafit wtórny P perlit

V wermikularny 
(robaczkowy)

M martenzyt

N bez grafitu
(utwardzone)

L ledeburyt

Y strukt. specjalna Q hartowana

T po ulepszaniu cieplnym

B wyżarzona bez odwęglenia *)

W wyżarzona po odwęgleniu

*)  tylko do żeliwa ciągliwego np.: EN-GJS-400-18S-RT

Wymagania dodatkowe Żeliwo z grafitem sferoidalnym, minimalna 
wytrzymałość na rozciąganie Rm = 400 N/mm2, 
wydłużenie A = 18%, udarność w temperaturze 
pokojowej zmierzona na próbce odlanej         
oddzielnie

D odlew surowy 

H odlew obrobiony cieplnie

W nadający się do spawania

Z dodatkowo ustalone wymagania np.: EN-GJS-HB 150

Żeliwo z grafitem sferoidalnym, o tward. 150 HB

Skład chemiczny

Litera X i informacja o istotnych pierwiastkach 
stopowych i ich zawartości w kolejności 
zmniejszającej się

np.: EN-GJL-XNiMn 13-7

Żeliwo stopowe z grafitem płatkowym, 
o zawartości 13% Ni i 7% Mn

Tabela 1.6 System oznaczeń skrótowych żeliwa
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Numerowy system oznaczenia żeliwa według EN DIN EN 1560

Cecha główna Wymagania specjalne

0 rezerwa 0 brak 5 udarność w niskich temp.

1 wytrzymałość na rozciąganie 1 próbka odlana oddzielnie 6 spawalność

2 twardość 2 próbka odlana z odlewem 7 odlew surowy

3 skład chemiczny 3 próbka pobrana z odlewu 8 odlew poddany obróbce      
cieplnej

4...9 rezerwa 4 udarność w temp. pokojowej 9 wymagania dodatkowe

np.: EN-JL 2 03 0 Odlew żeliwny z grafitem płatkowym, cecha główna: twardość, 
bez specjalnych wymagań (oznaczenie skrótowe materiału EN-GJL-HB 195)

Tabela 1.7 Numerowy system oznaczenia żeliwa

Numerowy system oznaczenia żeliwa DIN 17007

Klasa gatunku głównej grupy materiałowej 0
00...09 surówka do produkcji stali 60...61 żeliwo z grafitem płatkowym, niestopowe
10...19 surówka do produkcji żeliwa 62...69 żeliwo z grafitem płatkowym, stopowe
20...29 surówka specjalna 70...71 żeliwo z grafitem sferoidalnym, niestopowe
30...49 stop przejściowy 72...79 żeliwo z grafitem sferoidalnym, stopowe
50...59 rezerwa 80...81 żeliwo ciągliwe niestopowe

82 żeliwo ciągliwe stopowe
83...89 żeliwo ciągliwe, rezerwa
90...91 żeliwo specjalne, niestopowe
92...99 żeliwo specjalne, stopowe

Tabela 1.8 Numerowy system oznaczeń żeliwa według DIN

Przykłady oznaczeń żeliwa:
Norma Europejska Dotąd Grupa materiałowa 

GARANT (por. rozdz.1, 
podrozdz. 1.1)

Numer          
materiałowy

Nazwa skrócona Numer materiałowy Nazwa skrócona

EN-JL 1020 EN-GJL-150 0.6015 GG 15 15.0
EN-JS 1030 EN-GJS- 400-15 0.7040 GGG-40 15.2
EN-JM 1180 EN-GJMB-650 0.8165 GTS-65 15.2
EN-JM 1030 EN-GJMW-400 0.8040 GTW-40 15.2

�
(����
1&��������

1(

3�'�	�
���
��&�&��
%����&

2�#���������
�������&�
���%�

+���%����
������
��

3

(&����"��	6��
/77�   �880

(&����%�#����
%�&��������������

�
(&����%�&��&

�
����%�&��&�)��&���

7



50

GARANT Poradnik obróbki skrawaniem
Materiały

www.garant-tools.com

1.2.2 System oznaczenia materiałów nieżelaznych
System oznaczenia materiałów nieżelaznych jest zbudowany analogicznie do systemu
oznaczenia materiałów żelaznych. W Tabelach 1.9 i 1.10 przedstawiono numerowe systemy
oznaczenia.

Numerowy system oznaczenia metali nieżelaznych DIN 17007

Numer 
głównej grupy 
materiałowej

Numery gatunków Liczba dodatkowa

2 Metale 
ciężkie

2.0000 ... 2.1799 Cu 0 bez obróbki cieplnej

2.1800 ... 2.1999 rezerwa 1 miękki

2.2000 ... 2.2499 Zn, Cd 2 umocniony zgniotem (utwardz. międzyoper.)

2.2500 ... 2.2999 rezerwa 3 umocniony zgniotem ("twardy" ponad to)

2.3000 ... 2.3499 Pb 4 wyżarzony zupełnie bez dodat. obróbki mech.

2.3500 ... 2.3999 Sn 5 wyżarzony zupełnie, obrób. końc. na zimno

2.4000 ... 2.4999 Ni, Co 6 utwardzony dyspersyjnie, obrób. końc. na zimno

2.5000 ... 2.5999 metale szlachetne 7 utwardzony dyspersyjnie, bez. obróbki mech.

2.6000 ... 2.6999 metale wysokotopliwe 8 odprężony, bez umocnienia zgniotem

2.7000 ... 2.9999 rezerwa 9 obróbki specjalne

3 Metale 
lekkie

3.0000 ... 3.4999 Al

3.5000 ... 3.5999 Mg

3.6000 ... 3.6999 rezerwa

3.7000 ... 3.7999 Ti

3.8000 ... 3.9999 rezerwa

Tabela 1.9 Numerowy system oznaczenia metali nieżelaznych według DIN

Rys. 1.1 Obudowa kamery termowizyjnej 
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Numerowy system oznaczenia metali nieżelaznych według EU DIN EN 573,
DIN EN 1412,
DIN EN 1754

Oznaczenie literowe materiału (wyciąg) Postać wyrobu

A aluminium A anody

M magnez B kształt blokowy

Cu miedź C materiał lany

F spoiwa i luty twarde

M stopy wstępne

R miedź rafinowana

S materiał w postaci złomu

W materiał do przeróbki plastycznej na zimno

X materiały nieznormalizowane

Tabela 1.10 Numerowy system oznaczenia metali nieżelaznych według EN 

Przykłady oznaczeń żeliwa:
Norma Europejska Dotąd Grupa materiałowa 

GARANT
(porównaj rozdział 
1, podrozdział 1.1)

Numer mate-
riałowy

Nazwa skrócona Nr mate-
riałowy

Nazwa skrócona

Aluminium i stopy aluminium

EN AW–5754 EN AW-5754 [AlMg3] 3.3535 Al Mg 3 17.1

EN AC-43000 EN AC-43000 [AlSi10Mg] 3.2381.01 G-Al Si 10 Mg 17.2

EN AC-44200 EN AC-44200 [AlSi12] 3.2581 Al Si 12 17.2

Magnez i stopy magnezu

EN MC 21110 EN-MC Mg Al 8 Zn 1 3.5812.01 G-Mg Al 8 Zn 1 17.0

Miedź i stopy Cu

CC 491 K CuSu5ZnPb5-C 2.1020 G-CuSu5ZnPb 18.0

CC 750 S CuZn33Pb2-C 2.0290.1 G-CuZn33Pb 18.2

CC 495 K CuSn10Pb10-C 2.1176.01 G-CuPb10Sn 18.3
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1.2.3 Oznaczenie tłoczyw termoplastycznych 

Oznaczenie tłoczyw termoplastycznych Polietylen (PE)
Polipropylen (PP)
Poliwęglan (PC)

DIN 16 776-1: 1984-12
DIN 16 774-1: 1984-12
DIN 7744-1: 1986-07

Zastosowanie Dodatki Gęstość w g/cm3

dla PE
Wypełniacz i materiał wzmacniający dla PE i PP

B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
Q
R
S
T
X
Y

formy rozdmuchiwane
kalandrowanie
prod. płyt dźwiękowych
wytłaczanie (rury)
wytłaczanie (folie)
zastosowanie ogólne
powłoka
izolacja kabli i żył
wytł. jednowłókienkowe
formowanie wtryskowe
prasowanie
formowanie rotacyjne
spiekanie proszkowe
produkcja taśm
brak danych
produkcja włókien

A       
B
C
D
E
F
G
H
          
K
L
N
P
R
S
T
W
X
Y
Z

stabilizator technolog.
środek antyblokowy
barwnik 
proszek
środek porotwórczy
środek ogniochronny
granulat
stabilizator zabezp. 
przed starzeniem ciepl.
dezaktywator metali
stabilizator świetlny
barwy naturalne 
udarność, modyfikator
środek ułatw. rozformow. 
smar, środek antyadh.
zwiększ. przezroczystość
stabilizator hydrolizy    
do usieciowania
zwiększ. przew. elektr.
środek antystatyczny

Ozn. 
Liczb.

po-
wyżej

do Rodzaj Postać

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

0,917
0,922
0,927
0,932
0,937
0,942
0,947
0,952
0,957
0,962

0,917
0,922
0,927
0,932
0,937
0,942
0,947
0,952
0,957
0,962

A
B
C
G
K
L
M
S
T
W
X
Z

azbest                 
bor                 
węgiel              
szkło                
kreda (CaCO3)       
celuloza 
subst.min.,  metal       
mat. synt-organ. 
talk              
drewno               
nie wyszczególn. 
inne

B
D
F
G
H
         

S
X
Z

kulki                              
proszek                  
włókna                        
mat. zmielony
wiskersy 
(monokryształy 
włókniste)
płatki
nie wyszcz.
inne

Oznaczenie
dodatkowe

dla PP

Wskaźnik
lepkości dla PC

w cm3/g

Wypełniacze dla PC

Zawartość w % masy

H

B

R

Q

homopolimery
polipropylenu
termoplastyczne
kopolimery blokowe
termoplastyczne
kopolimery statyczne
mieszanka grup H, B, R

Wskaźnik
izotaksji dla PP

Ozn. 
Liczb.

po-
wyżej

do Ozn. 
Liczb.

pow. do Ozn. 
Liczb.

pow. do Ozn. 
Liczb.

pow do

Ozn. 
Liczb

Zawartość w % masy 46
49
50
61
67
70

46
52
58
64
70

46
52
58
64
70

5
10
15
20
25
30
35

7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5

7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5

40
45
50
55
60
65
70

37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5

42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5

75

80

85

90

72,5

77,5

82,5

87,5

77,5

82,5

87,5
95
85
75
65
55

>90 ... 100
>80 ... 90
>70 ... 80
>60 ... 70
>50 ... 60

Udarność an w kJ/m2 Udarność z karbem
ak J/m2

Wskaźnik płynięcia w g/10 min Wskaźnik płynięcia - warunki 
badania

dla PE, PP dla PC

an ak Ozn. 
Liczb.

po-
wyżej

do Ozn. 
Liczb.

pow. do Wskaźnik płynięcia MFI 
określa ilość masy, która została

wyciśnięta w ustalonych warunkach
przez dyszę.

Ozn. powyżej do Ozn. powyżej do 000
001
003
006
012
022
045
090
200
400
700

0,1
0,2
0,4
0,8
1,5
3,0
6,0

12
25
50

0,1
0,2
0,4
0,8
1,5
3,0
6,0

12
25
50

03
05
09
18
24

3
6

12
24

3
6

12
24A0

A1
A3
A5
A7
A9

10
30
50
70
90

10
30
50
70
90

B0
B1
B3
B5
B7
B9

8
16
24
32
40

8
16
24
32
40

D
T
G
M
-

190 °C / 2,16 kg
190 °C / 5 kg
190 °C / 21,6 kg
230 °C / 2,16 kg
300 °C / 1,2 kg

Oznaczenie tłoczywa do wytłaczania folii 
z zastosowaniem środka antyadhezyjnego, o gęstości 
0,981 g/cm3 i z wskaźnikiem płynięcia MFI w 190°C/216 kg, 
wynoszącego 4,2 g/10 min
Tłoczywa termoplastyczne DIN 16776-PE, FS, 20 D 045

Tabela 1.11 Oznaczenia tłoczyw termoplastycznych mas formierskich
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2 Stopy żelaza

Stopy żelaza i węgla o zawartości węgla do 2% są określane jako stale; stopy zawierające
powyżej 2% węgla są określane jako żeliwa.
Żeliwo, z wyjątkiem kilku stopów odlewniczych i żeliwa z grafitem sferoidalnym, posiada
umiarkowaną wytrzymałość na rozciąganie. Natomiast stal jest ciągliwa, zawsze nadaje się
do obróbki plastycznej na gorąco, a przy małej zawartości węgla również do obróbki
plastycznej na zimno. Dzięki obróbce cieplnej (hartowanie i ulepszanie cieplne) można
znacznie zwiększyć wytrzymałość stali, jednak wtedy zmniejsza się istotnie zdatność
do obróbki plastycznej.

2.1 Stale

2.1.1 Podział stali
Stale dzieli się na grupy, według ich pierwiastków stopowych, składników struktury 
i właściwości mechanicznych. 
W zależności od zawartości składników stopowych stale dzielą się na:
V stale niestopowe
V stale niskostopowe (zawartość każdego pierwiastka stopowego < 5%),
V stale wysokostopowe (min. zawartość jednego z pierwiastków stopowych wynosi 5%).
Stale niestopowe dzielą się na stale nie przeznaczone do obróbki cieplnej i na stale 
przeznaczone do obróbki cieplnej. 
Stale niskostopowe mają zasadniczo podobne właściwości jak stale niestopowe.
Z technicznego punktu widzenia istotna jest zwiększona hartowność, jak również większa
żarowytrzymałość i odporność na odpuszczanie.
Stale wysokostopowe zapewniają osiągnięcie specjalnych właściwości.
Żaroodporność albo specjalne właściwości fizyczne można osiągnąć tylko przez
zastosowanie stali wysokostopowych. 

Rys. 1.2 Układarka
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Często dla użytkownika sensowne jest oznaczenie, z którego mogą wynikać inne ważne
właściwości. Dlatego, zgodnie z wymaganiami praktyki, stale dzieli się według dziedzin
zastosowania i przeznaczenia na:
V stale automatowe,
V stale do nawęglania,
V stale do ulepszania cieplnego,
V stale do azotowania,
V stale narzędziowe,
V stale nierdzewne i kwasoodporne.
W części 1. niniejszego rozdziału dokonano
podziału stali na grupy materiałowe i podano ich
właściwości oraz obszary zastosowania w tabeli.

2.1.2 Wpływ na skrawalność stali
Skrawalność obrabianego materiału należy zawsze oceniać w połączeniu z zastosowaną
technologią obróbki, materiałem narzędzia skrawającego oraz parametrami skrawania.
Skrawalność stali jest określona przez strukturę oraz właściwości mechaniczne (twardość,
wytrzymałość).

2.1.2.1 Skrawalność w zależności od zawartości węgla
Stale węglowe (niestopowe stale jakościowe) o zawartości węgla C < 0,8% są określane jako
podeutektoidalne (co wynika z wykresu żelazo - węgiel - patrz także Rys.1.5).
Istotnymi składnikami struktury są perlit (mieszanka ferrytu i cementytu, wysoka twardość) 
i ferryt (niewielka twardość, duża odkształcalność).
Przy skrawaniu ferryt stwarza duże trudności wskutek:
V dużej skłonności do sklejania się z narzędziem i tworzenia narostów na ostrzach,
V wytwarzania niepożądanych wiórów wstęgowych i skłębionych (duża zdolność

do odkształcania),
V złej jakości powierzchni i tworzenia zadziorów na obrabianych przedmiotach.
Natomiast perlit powoduje przy skrawaniu trudności wynikające z:
V silnego zużycia ściernego,
V dużych sił skrawania.
Skrawalność stali o zawartości węgla  C < 0,25%
zależy w istocie od wyżej wymienionych
właściwości ferrytu. Przy małych prędkościach
skrawania tworzą się na ostrzach narosty. Zużycie
narzędzia, jak również temperatura skrawania,
powoli zwiększają się wraz ze wzrostem prędkości
skrawania. Z tego względu należy wybierać
narzędzia z możliwie dodatnim kątem natarcia
ostrza.

Rys. 1.3 Tłocznik

Rys. 1.4 Struktura ferrytyczno-perlityczna 
(ferryt jasny).
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W przypadku stali węglowych
o zawartości węgla w przedziale
0,25% < C < 0,4% skrawalność zależy
od właściwości  to znaczy:
V zdolność do klejenia zmniejsza się

i tym samym zmniejsza się tworzenie
narostów na ostrzach,

V wskutek większego obciążenia strefy
kontaktu zwiększa się temperatura
skrawania i tym samym zużycie
narzędzia,

V struktura wpływa korzystnie na jakość
powierzchni, tworzenie się i kształt
wiórów.

Dalszy wzrost zawartości węgla
(0,4% < C < 0,8%) powoduje wzrost
zawartości perlitu aż do zawartości 0,8%
C przy której występuje wyłącznie perlit.
Dobrą skrawalność wykazują stale
węglowe o zawartości około 0,25% C.  
Rys. 1.5 przedstawia schematycznie
podział stopów żelaza i węgla oraz ich
właściwości.

2.1.2.2 Wpływ pierwiastków stopowych na skrawalność
Poniżej opisano wpływ kilku ważnych pierwiastków stopowych na skrawalność stali. 
V Chrom i molibden poprawiają hartowność stali i tym samym wpływają, w przypadku

stali do nawęglania i ulepszania cieplnego, na skrawalność przez zmianę struktury
i wytrzymałości. W przypadku stali o wyższej zawartości węgla lub pierwiastków
stopowych, pierwiastki te tworzą szczególnie twarde i złożone węgliki stopowe,
które mogą pogarszać skrawalność. To samo dotyczy wolframu.

V Nikiel również wpływa na wytrzymałość stali i powoduje zwiększenie odporności na
obciążenia dynamiczne. Generalnie prowadzi to do pogorszenia skrawalności,
szczególnie w przypadku austenitycznych stali niklowych (zwłaszcza o wysokiej
zawartości Ni).

V Krzem tworzy, np. w połączeniu z aluminium, twarde wtrącenia tlenków krzemu
(krzemiany). Może to powodować zwiększone zużycie narzędzi.

V Dodatek fosforu do stopu powoduje powstawanie krótkich wiórów.
Przy zawartościach do 0,1%, fosfor wywiera korzystny wpływ na skrawalność.
Przy zwiększonej zawartości P uzyskuje się lepszą jakość powierzchni, ale następuje
zwiększone zużycie narzędzi.
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Rys. 1.5  
Schematyczny podział stopów żelaza i węgla
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V Tytan i wanad mogą już przy małej
zawartości spowodować  znaczny
wzrost wytrzymałości. Ze względu
na znaczne zmniejszenie ziarna,
należy oczekiwać pogorszenia
warunków w zakresie sił skrawania
i tworzenia się wiórów. 

V Siarka rozpuszcza się w żelazie tylko
w niewielkim stopniu, jednak
w zależności od składników stopu
tworzy w stali stabilne siarczki.
Siarczki manganu MnS  (prównaj
Rys. 1.6) są pożądane, ponieważ mają
korzystny wpływ na skrawalność
(krótkie wióry, mniejsze tworzenie
się narostów na ostrzach, lepsza
jakość powierzchni obrabianych przedmiotów).

V Mangan poprawia hartowność i zwiększa wytrzymałość stali. Ze względu na duże
powinowactwo do siarki, mangan tworzy z siarką siarczki. Zawartość manganu do 1,5%,
dzięki korzystnemu kształtowaniu się wiórów polepsza skrawalność stali o niskiej zawar-
tości węgla. Przy wyższej zawartości węgla wpływa jednak niekorzystnie na skrawalność,
ze względu na większe zużycie narzędzi. 

V Ołów posiada względnie niską temperaturę topnienia i występuje w żelazie w postaci
wtrąceń submikroskopowych. Przy skrawaniu, pomiędzy narzędziem a materiałem
obrabianego przedmiotu tworzy się ochronna warstwa ołowiu, co zmniejsza zużycie
narzędzi i jednostkowe siły skrawania. Powstają krótkie wióry.

Rys. 1.6 Wtrącenia siarczków manganu
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2.1.2.3 Wpływ obróbki cieplnej na skrawalność
Przez odpowiednią obróbkę cieplną można w taki sposób wpływać na strukturę, aby
oprócz zmiany właściwości mechanicznych, można było również dostosować skrawalność
do istniejących wymagań.
W poniższej Tabeli 1.12 przedstawiono wpływ różnych metod obróbki cieplnej
na skrawalność stali, w odniesieniu do zużycia narzędzi i tworzenia wiórów. 

Metoda obróbki         
cieplnej

Wpływ na strukturę Skrawalność

Wyżarzanie normalizujące Równomierna 
i drobnoziarnista struktura 
uzyskana przez 
przekrystalizowanie

W zależności od zawartości węgla w stali 
(por. rozdział 2.1.2.1):
ferryt - tworzenie niekorzystnych wiórów, 
niewielkie zużycie
perlit - korzystniejsze tworzenie wiórów, 
większe zużycie

Wyżarzanie 
przegrzewające 
(gruboziarniste)

Struktura gruboziarnista, 
ograniczenia wskutek 
pogorszenia właściwości 
wytrzymałościowych

Względnie małe zużycie narzędzi,
dobre tworzenie wiórów,
dobra jakość powierzchni

Wyżarzanie zmiękczające Perlit o dużej zawartości 
ferrytu i cementytu 
globularnego (miękki, 
łatwo odkształcalny)

Niewielkie zużycie narzędzi, pogorszenie 
tworzenia się wiórów wraz ze wzrostem 
zawartości ferrytu w strukturze

Hartowanie Martenzyt Duże, ścierne zużycie narzędzi 
przy zastosowaniu konwencjonalnych 
materiałów na narzędzia skrawające, 
korzystne tworzenie wiórów

Tabela 1.12 Skrawalność w zależności od obróbki cieplnej

Struktura wyjściowa

Po wyżarzaniu 
normalizującym

Po wyżarzaniu 
przegrzewającym

Po hartowaniu

Rys. 1.7 Widoki struktury stali C60 po różnych rodzajach obróbki cieplnej
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2.1.3 Skrawalność różnych stali

Rodzaj stali Cechy szczególne Skrawalność Wynik

Stal automatowa 
np.:
9 S Mn 28
9 S MnPb 28
35 S 20
45 S 20

Główne pierwiastki 
stopowe: Pb, P, S, 
Mn w połączeniu 
z siarką tworzą 
pożądany siarczek 
manganu MnS

Wzrost trwałości zależny od 
prędkości skrawania, możliwy 
zwłaszcza dzięki dodatkowi Pb 
(50% do 70%) [2].           
Możliwość zmniejszenia 
sił skrawania w zakresie do 50%

Krótkie wióry. 
Wysoka jakość powierzchni 
obrabianych przedmiotów. 
Mniejsza skłonność 
do tworzenia narostów na 
ostrzach.  Mniejsze zużycie 
narzędzi

Stal do nawęglania 
np.:
Ck 15
16 MnCr 5
20 MoCr 4
18 CrNi 8

Niestopowe stale 
konstr., stale 
jakościowe 
i szlachetne oraz 
stopowe stale 
szlachetne o 
zawartości węgla 
C < 0,2%

Duże prędk. skrawania w celu 
zmniejszenia narostów na 
ostrzach, zwłaszcza przy użyciu 
ostrzy z węglików spiekanych. 
Zmniejszenie posuwu. 
Odpowiednia geometria 
narzędzi (dodatni kąt natarcia 
ostrza)

Dobra jakość powierzchni

Tward. po nawęgl.: 
nawęgl. warstwy 
brzegowej do 
0,6 - 0,9% C
(twardość do 
60 HRC)

Obróbka wykańcz. z zastos. 
stopów twardych 
drobnoziarnistych, spieków 
ceramicznych oraz mat. 
na narzędzia skrawające 
zawierających kryształy 
azotku boru (CBN)

Dobre łamanie wiórów 
Bardzo wysoka jakość 
powierzchni

Stale 
do ulepszania 
cieplnego 
np.:
Ck 45
42 CrMo 4
30 CrMoV 9
36 CrNiMo 4

Zawartość węgla 
0,2% < C < 0,6% 
Główne pierwiastki 
stopowe:
chrom Cr
nikiel Ni
wanad V
molibden Mo
krzem Si
mangan Mn

Skrawalność zależy głównie od odpowiednich pierwiastków 
stopowych i obróbki cieplnej. Ulepszanie cieplne najczęściej 
po obróbce zgrubnej, a przed obróbką wykańczającą lub 
gładkościową. Mniejsze prędkości skrawania wraz 
ze wzrostem zawart. węgla (zawartość perlitu)

Obróbka zgrubna najczęściej 
po wyżarzaniu normalizującym 
obrabianego przedmiotu, 
ze względu na dużą ilość 
zbieranego materiału

Bardzo dobra skrawalność
Małe zużycie narzędzi

Obróbka wykańczająca 
z niewielkimi prędkościami 
skrawania, głównie 
z zastosowaniem narzędzi 
z węglikami spiekanymi grupy P 
(stal  szybkotnąca HSS tylko do 
wiercenia i gwintowania). 
Zastosowanie spieków 
ceramicznych i materiałów na 
narzędzia skrawające 
zawierających kryształy azotku 
boru tylko przy twardościach 
większych od 45 HRC (patrz 
obróbka stali do nawęglania za 
pomocą materiałów twardych)

Małe zużycie narzędzi

Tabela 1.13 Skrawalność różnych gatunków stali
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Tabela 1.13 Skrawalność różnych gatunków stali - ciąg dalszy 

Rodzaj stali Cechy szczególne Skrawalność Wynik

Stale do                    
azotowania
np.:
34 CrAlNi 7
31 CrMo 12
34 CrAlS

Zawartość węgla
0,2% < C < 0,45%
Główne pierwiastki 
stopowe:
Cr, Mo, Al, V
Duża twardość 
powierzchni 
obrabianych 
przedmiotów 
wskutek obecności 
kruchych azotków 
metali

Ze względu na bardzo wysoką twardość powierzchni 
obrabianego materiału, obróbkę skrawaniem wykonuje się                  
przed azotowaniem 

Materiał wyjściowy ulepszony 
cieplnie: mniejsze prędkości 
skrawania

Akceptowalne zużycie 
narzędzi

Materiał wyjściowy nie poddany 
obróbce cieplnej

Niekorzystne 
odprowadzanie wiórów. 
Tworzenie się zadziorów

Zawartość Ni > 1% Zła skrawalność

Dodatek siarki S Dobra skrawalność

Stale narzędziowe 
np.:
C 45
C 60

Zawartość węgla 
< 0,9% w niesto-
powych stalach 
narzędziowych

Zastosowanie węglików 
spiekanych, zawierających tytan 
i węgliki tytanu 
(P 20)

Zwiększona skłonność 
do klejenia się.
Tworzeni  się narostów 
na ostrzach.
Względnie zła skrawalność.
Niewłaściwe i chropowate 
powierzchnie

Ulepszanie cieplne stali 
narzędziowej

Poprawa skrawalności

Stale nierdzewne   
i żaroodporne  
np.:
X5CrNiNb18-10

Zawartość chromu 
> 12%

Stale przeważnie ferrytyczne Dobra skrawalność

Dodatkowa    
zawartość niklu
10-13%

Stale austenityczne:               
mniejsze prędkości skrawania, 
względnie duże posuwy, w celu 
zmniejszenia liczby przejść 

Trudnoskrawalne 
Duża skłonność 
do klejenia  się.                                          
Tworzenie się narostów 
na ostrzach.                     
Skłonność do umocnienia 
zgniotem

Rys. 1.8 Frezowanie stali do ulepszania cieplnego

e
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W celu oceny skrawalności stali nierdzewnych (grupy materiałowe GARANT 13 i 14,
tabele 1.1 i 1.2) można wykorzystać podany poniżej współczynnik PRE (Pitting Restistence
Equivalent), który opisuje odporność stali nierdzewnych na tak zwaną korozję wżerową
(ang. Pitting).

Cr ... chrom
Mo ... molibden (równ. 1.1)
N ... azot
% ... procentowa zawartość pierwiastków

Skrawalność, zwłaszcza przy toczeniu stali nierdzewnych, ocenia się wg niżej podanych
zakresów:

:

Zakres  PRE Ocena skrawalności Przykłady materiałów

Oznaczenie materiałowe Grupa mat. 
GARANT

PRE < 16 dobra X6Cr13 (1.4000)
X10Cr13 (1.4006)
X30Cr13 (1.4028)

13.1
13.2
13.3

16 < PRE < 22 średnia X5CrNi 18 10 (1.4301) 13.1

22 < PRE < 34 trudna X6CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571) 13.1

PRE > 35 bardzo trudna X 8CrNiMo 27 5 (1.4460) 13.3

Tabela 1.14 Współczynnik PRE do oceny skrawalności stali nierdzewnych

Przykład obliczania współczynnika PRE
Materiał: X 8 Cr Ni Mo 27 5  (1.4460, grupa materiałowa GARANT  13.3)

Wyniki analizy: Cr: 25,0 ... 28,0 % różnica w = 3,0 % Δ Cr = 1,5%

Mo: 1,3 ... 2,0 % różnica w = 0,7 % Δ Mo = 0,35%

N: 0,05 ... 0,2 % różnica w = 0,15 % Δ N = 0,075%

31 41

Współczynnik 
PRE

= (25,0+Δ Cr)% + 3,3 · (1,3+ΔMo)% + 30 · (0,05+ΔN)%
= 26,5%  + 3,3 · 1,65%  + 30 · 0,125%

Współczyn ik 
PRE

= 35,7

Współczynnik PRE = % Cr + 3,3 · % Mo + 30 · % N

n
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W Tabeli 1.15 przedstawiono przykład przeglądu możliwych do zastosowania parametrów
skrawania przy toczeniu stali

Prędkość
 skrawania1)

Rodzaj
materiału

240 m/min
do
400 m/min

180 m/min
do
320 m/min

130 m/min
do
250 m/min

120 m/min
do
220 m/min

110 m/min
do
190 m/min

Stale konstrukcyjne 
ogólnego 
przeznaczenia

– do 0,2% C
np. St52-32)

Powyżej 0,2% C
np. St52-12)

Stal automatowa nie 
poddana obróbce 
cieplnej

Stale nie 
przeznaczone do 
obrób. cieplnej, 
np. 9 S Mn 28

– – – – 

Stal automatowa 
ulepszona cieplnie

– do 0,45% C
np. 35 S 20 V

Powyżej 0,45% C
np. 60 S 20 V

– – 

Stal niestopowa do 
nawęglania

Obróbka cieplna 
dla uzyskania 
struktury 
ferrytyczno- 
-perlitycznej (BG) 
np.  Ck15 BG

– – – – 

Stal stopowa do 
nawęglania

– Po obróbce dla 
uzyskania struktury 
ferrytyczno-
-perlitycznej (BG) 
np. 16MnCr5 BG

Poddana obróbce 
pod kątem 
wytrzymałości (BF)
np. 16CrNiMo6 BF

– – 

– – bez obróbki3)

np. 16MnCr5 U
Nie poddana 
obróbce3) 

np. 17CrNiMo6 U

– 

Stal niestopowa do 
ulepszania cieplnego, 
wyżarzona 
zmiękczająco (G) 

– do 0,4% C
np. Cf 35 G

Powyżej 0,4% C 
np. Cf 53 G, 
Ck60 G

Powyżej 0,6% C
np. Cf 70 G

– 

Stal niestopowa do 
ulepszania cieplnego, 
wyżarzona 
normalizująco (N)

– do 0,45% C
np. Ck 45 N

Powyżej 0,45% do 
0,55%C
np. Cf 53 N, 
Ck55 N

Powyżej 0,55% C
np. Ck 60 N

– 

Stal niestopowa do 
ulepszania cieplnego, 
ulepszona cieplnie (V)

– – do 0,45% C albo
do 800 N/mm2 np. 
Ck 35 V, 
Cf 45 V

Powyżej 0,45% do 
0,6%C albo 
powyżej  
800 N/mm2

np. Ck 55 V

– 

Stal stopowa do 
ulepszania cieplnego, 
wyżarzona 
zmiękczająco (G) albo 
poddana obróbce pod 
kątem polepszenia 
obrabialności (B)

– do 0,3% C
albo do 200 HB
np. 25 CrMo4 B

do 0,4% C
albo powyżej 
200 do 230 HB
np. 24 CrMo5 B

Powyżej 0,4% C
albo powyżej  
230 HB
np. 24CrNiMo6 B, 
50 CrMo4 G

– 

Stal stopowa do 
ulepszania cieplnego, 
ulepszanie cieplnie (V)

– – do 0,4% C
albo powyżej 
700 do 800 N/mm2

np. 34 Cr4 V

do 0,5% C
albo powyżej 
800 -1000 N/mm2 
np. 42 CrMo4 V

powyżej 
1000 N/mm2

np. 50 CrV4 V, 
30 CrNiMo8 V

1) Prędkości skrawania przy stosowaniu nie powlekanych narzędzi z węglików spiekanych
2) Możliwa jest zróżnicowana skrawalność, wskutek znacznego rozrzutu
3) Zróżnicowana skrawalność, w zależności od zawartości określonych składników w strukturze
[N/mm2] informacja o wytrzymałości na rozciąganie 
[HB] informacja o twardości materiału

Tabela 1.15 Stosowane prędkości skrawania stali



62

GARANT Poradnik obróbki skrawaniem
Materiały

www.garant-tools.com

2.2 Żeliwa 

2.2.1 Podział żeliw
Żeliwami określane są stopy żelaza i węgla o zawartości  C > 2% (najczęściej do 4% -
porównaj Rys. 1.5). Pierwiastkami stopowymi są najczęściej krzem, mangan, fosfor i siarka.
Odporność na korozję i wytrzymałość cieplną można poprawić przez dodatek niklu,
chromu, molibdenu i miedzi. Dodatki stopowe w materiałach lanych wpływają
na skrawalność, o ile działają jako składniki węglikotwórcze lub wpływają
na  wytrzymałość lub twardość. Na Rys. 1.9 przedstawiono zasadniczy podział żeliw.
Podział żeliw według normy EN jest podany w Tabeli 1.6 (część 1.2).
Staliwo jest stalą odlewaną w formach, która później  poddawana jest skrawaniu tylko
w celu kształtowania. Ze względu na dobrą odporność na obciążenia dynamiczne, staliwo
stosowane jest wszędzie tam, gdzie oprócz obciążeń zmiennych występują również
obciążenia udarowe.
Żeliwo utwardzone posiada kruchą strukturę i nie osiąga wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie jak staliwo. Żeliwo białe na wskroś (zastygłe na biało w całym przekroju) jest
stosowane w budowie maszyn tylko w niewielkim stopniu i prawie wyłącznie w stanie nie
poddanym obróbce. 
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Rys. 1.9 Podział żeliw
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Istotnie większe znaczenie ma żeliwo zabielone
(poddane ochłodzeniu powodującemu zastygnięcie
na biało jedynie warstwy brzegowej), o twardej
i odpornej na ścieranie  powierzchni i zwiększonej
ciągliwości rdzenia. Przykładami zastosowań są np.
walce, wały krzywkowe, stemple itp.
Żeliwo ciągliwe, zwane również żeliwem kowal-
nym, uzyskuje swoje charakterystyczne właściwości
dopiero przez wyżarzanie (uplastycznianie). W za-
leżności od obróbki cieplnej  powstaje żeliwo
czarne albo białe. Pod względem wytrzymałości
żeliwo ciągliwe zajmuje pośrednią pozycję
pomiędzy żeliwem szarym i staliwem. Skrawalność
żeliwa ciągliwego białego jest zależna od grubości ścianek. Części grubościenne są trudno-
skrawalne, ze względu na zwiększoną zawartość perlitu, w porównaniu z częściami
cienkościennymi (warstwa odwęglona ma na ogół grubość 7 mm). Dlatego żeliwo ciągliwe
białe jest stosowane przeważnie na części cienkościenne. W przeciwieństwie do żeliwa
ciągliwego białego, żeliwo ciągliwe czarne posiada jednolitą strukturę w całym przekroju
odlewu, składającą się z ferrytu i wtrąceń grafitu wtórnego. Żeliwo ciągliwe czarne jest więc na
ogół łatwiej skrawalne niż białe. Stosuje się je przede wszystkim na elementy grubościenne,
które są później poddawane obróbce skrawaniem.
Różne typy żeliwa szarego różnią się w istocie kształtem występującego w nich grafitu.
Żeliwo z grafitem płatkowym (zwane żeliwem szarym oznaczane GG) posiada
właściwość doskonałego tłumienia, jednak nie ma takiej wytrzymałości jak żeliwo białe.
Nawet najmniejsze zmiany struktury powodują znaczne wahania trwałości narzędzi.
Żeliwa z grafitem sferoidalnym (zwane żeliwem sferoidalnym, oznaczane GGG) posia-
dają mniejszą  zdolność tłumienia (mniej więcej dwukrotnie), jednak są względnie łatwo
skrawalne. Żeliwa z grafitem wermikularnym (oznaczane GGV) są materiałem
opracowanym niedawno, który łączy w sobie zalety GG i GGG. Znajduje się ono więc pod
tym względem pomiędzy żeliwem szarym i żeliwem sferoidalnym. Struktura GGV rozrasta
się w formie odnóg z płatka i zawiera nie więcej niż 20% kulek grafitu. Zastosowania jego
należy spodziewać się zwłaszcza w budowie silników wysokoprężnych. Jednak żeliwo to
dotąd jeszcze stwarza problemy, ze względu na swoją skrawalność.

2.2.2 Skrawalność żeliw
Skrawalność żeliw zależy w znacznym stopniu od ilości i postaci znajdującego się
w nich grafitu.
Wtrącenia grafitu w żeliwie redukują z jednej strony tarcie pomiędzy narzędziem
a obrabianym materiałem, a z drugiej strony przerywają podstawową strukturę
metalu. Dzięki temu, w porównaniu ze stalą, posiadają lepszą skrawalność, charaktery-
zującą się krótkimi wiórami, mniejszymi siłami skrawania i większą trwałością narzędzi.

Rys. 1.10 Sprężarka śrubowa
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Przy skrawaniu  żeliwa utwardzonego (żeliwo białe)
ostrze narzędzia jest silnie obciążone, ze względu na dużą
zawartość cementytu w strukturze obrabianego materiału.
W celu osiągnięcia ekonomicznej trwałości należy
zmniejszać prędkość skrawania wraz ze wzrostem
twardości obrabianego materiału. Zmniejszenie grubości
skrawanej warstwy powoduje przy tym mniejsze ob-
ciążenie ostrzy narzędzia. Zastosowanie spieków cera-
micznych pozwala na 3-, 4-krotne zwiększenie prędkości
skrawania w porównaniu ze stopami twardymi.
Ze względu na dobrą plastyczność różnych gatunków
żeliwa ciągliwego, przy skrawaniu dochodzi do tworze-

nia się niepożądanych wiórów wstęgowych. Grafit wtórny i znajdujące się w podstawowej
strukturze tlenki manganu powodują jednak lepsze łamanie wióra i tym samym polepsze-
nie skrawalności. Ze względu na różną strukturę, żeliwo ciągliwe szare jest wyraźnie lepiej
skrawalne przy tej  samej twardości materiału, niż żeliwo ciągliwe białe.
W przypadku żeliwa z grafitem płatkowym (porównaj Rys. 1.11) podobna do stali
podstawowa struktura jest przerwana przez płatki grafitu, które podczas skrawania
powodują powstawanie wiórów odrywanych i schodkowych. Dzięki temu powstają
zawsze wióry krótkie (najczęściej odpryskowe). Tym samym zapobiega się nadmiernemu
zużyciu powierzchni przyłożenia. Oprócz tego stwierdza się zmniejszenie sił skrawania.
Podczas skrawania może dojść do wyłamywania krawędzi obrabianego przedmiotu.
Uzyskiwana jakość powierzchni zależy od metod wytwarzania, warunków skrawania,
drobnoziarnistości i równomierności struktury żeliwa szarego.
Jeżeli struktura płatków jest zakłócona (np. płatki w formie rozet - "grafit B"), wówczas przy
wysokich prędkościach skrawania i takich samych pozostałych warunkach, trwałość może
różnić się nawet 10-krotnie.
W żeliwie z grafitem sferoidalnym (GGG) grafit występuje w postaci globularnych
wtrąceń  (porównaj Rys. 1.12). Podstawowa struktura gatunków o małej wytrzymałości
i dużej odporności na obciążenia dynamiczne (jak np. przedstawione na rysunku GGG 40)
składa się w przeważającej części z łatwo skrawalnego ferrytu. Powstają przy tym wióry
śrubowe, które jednak z powodu zawartości grafitu łatwo się łamią. Problemem przy
skrawaniu z większymi prędkościami jest zużycie powierzchni przyłożenia. Wióry wykazują
przy tym ciągliwą charakterystykę łamania i mają skłonność, zwłaszcza przy skrawaniu na

sucho, do tworzenia wiórów pozornych, to znaczy do plasty-
fikacji obrabianego materiału pomiędzy powierzchnią
przyłożenia a obrabianym przedmiotem.
W przypadku żeliw wermikularnych (GGV) grafit
wermikularny jest rozgałęziony w postaci drzewa koralowe-
go. Tym samym może on sprzyjać dobrej skrawalności,
podobnie jak i grafit płatkowy. Przy małych prędkościach
skrawania GGV ma w porównaniu z GGG znaczne zalety
i pod względem charakterystyki skrawalności prawie nie
różni się od GG o tej samej twardości. Przy prędkości

Rys. 1.11 Struktura żeliwa szarego 
z grafitem płatkowym

Rys. 1.12 Widok struktury GGG 40
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skrawania vc = 300 m/min, skrawalność perlitycznego GGV jest podobna do skrawalności GG
- 25. Przy prędkościach skrawania powyżej 300 m/min występuje duże zużycie
powierzchni przyłożenia ostrza narzędzia,   wywołane abrazyjnym działaniem wtrąceń grafitu. 
Strefa brzegowa materiałów odlewanych (naskórek odlewu) ze względu na niemetaliczne
wtrącenia, zmienione wykształcanie struktury lub tworzenie się zgorzeliny, wykazuje gorszą
skrawalność niż strefa rdzeniowa. Jeżeli w takim przypadku nie zmniejszy się parametrów
skrawania, dochodzi do zwiększonego, abrazyjnego zużycia i do wykształcenia karbów
na ostrzu narzędzia, spowodowanych zużyciem (por. podrozdział 1.2).
W Tabeli 1.16 przedstawiono możliwe do osiągnięcia przykładowe parametry skrawania
w zależności od skrawanego żeliwa. 

Ocena skrawalności żeliw na podstawie danych o twardości w stopniach Brinella (HB) jest
niezbyt dokładna. Informacja ta nie świadczy w żadnym stopniu o twardości abrazyjnej żeliwa,
która ze względu na zapiaszczenie i obecność wolnych węglików ma szczególnie niekorzystny
wpływ na skrawalność. Tak np. żeliwo o twardości Brinella 180 HB i pewnej liczbie wolnych
węglików wykazuje znacznie gorsze właściwości skrawania, niż żeliwo tego samego stopnia
twardości,  jednak posiadające w 100% strukturę perlityczną i pozbawione wolnych węglików.

3 Metale nieżelazne

3.1 Aluminium i stopy aluminium 

3.1.1. Podział stopów aluminium
Rozróżnia się stopy aluminium do przeróbki plastycznej i stopy odlewnicze. W przypadku
stopów do przeróbki plastycznej pierwszorzędne znaczenie ma ich plastyczność,
a w przypadku stopów odlewniczych - zdolność wypełniania formy. Innego podziału
aluminium i jego stopów można dokonać na podstawie utwardzania przez tworzenie stopu.
Rozróżnia się wtedy stopy aluminium utwardzalne (utwardzanie przez powstanie roztworu
stałego) i nie utwardzalne lub stopy naturalnie twarde (utwardzenie przez wydzielenie
wcześniej rozpuszczonych składników).

Skrawany 
materiał

Metoda     
skrawania

Narzędzie / materiał 
narzędzia

Posuw na ostrze
fz [mm/ząb]

Prędkość 
skrawania
vc [m/min]

GG/GGG Frezowanie Frez do płaszczyzn /
(powl. HM)

0,25 500 ... 1.000

Frez do płaszczyzn / CBN 0,15 1.500 ... 2.000

Wiercenie 10 mm/VHM 0,15 ... 0,20 100 ... 150

Wytaczanie / 
tocz. dokładne

Wytaczak/HM 0,10 ... 0,15 200 ... 400

GGV Parametry skrawania nieco zwiększone w stosunku do GG/GGG

Tabela 1.16 Przykładowe, możliwe do osiągnięcia prędkości skrawania żeliw 
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Na Rys. 1.13 przedstawiono przegląd dużej liczby stopów. Najważniejszymi, głównymi
pierwiastkami stopów aluminium są krzem, magnez, cynk, miedź i mangan.
Utwardzalne stopy aluminium do przeróbki plastycznej stosuje się przede wszystkim
tam, gdzie zostanie wykorzystany ich korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości
lub ich duża odporność na korozję, w różnych zastosowaniach przy budowie maszyn,
pojazdów i samolotów.
W przypadku stopów odlewniczych aluminium wytrzymałość ma drugorzędne
znaczenie w stosunku do właściwości odlewniczych. Dlatego stopy odlewnicze mogą
pod względem składu znacznie różnić się od stopów do przeróbki plastycznej. 
Duże znaczenie techniczne mają przede wszystkim stopy odlewnicze Al-Si. Stopy
eutektoidalne Al-Si (zawartość Si około 12%) posiadają dobrą wytrzymałość i znakomitą
odlewniczość. Stosuje się je przede wszystkim na cienkościenne odlewy nieporowate
i szczelne, przy budowie maszyn i urządzeń. Ich właściwości odlewnicze pogarszają się
wraz ze zmniejszaniem się zawartości Si.
Rozwój badań nad stopami aluminium przewidzianymi do produkcji tłoków silników
spalinowych, doprowadził w niektórych przypadkach do powstania składów nadeutekto-
idalnych (Si > 12%). Wraz ze wzrostem zawartości Si następuje zmniejszanie współczynnika
rozszerzalności stopu aluminium.
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Rys. 1.13 Schematyczny podział stopów aluminium na stopy odlewnicze i stopy do przeróbki plastycznej
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3.1.2 Skrawalność stopów aluminium
Aluminium jest ogólnie uważane za łatwo skrawalne. Występujące siły skrawania są o wiele
mniejsze w porównaniu ze stalą o tej samej wytrzymałości (około 30% sił występujących
przy skrawaniu stali). Ze względu na stosunkowo dużą objętość wiórów aluminium, kształt
wiórów stanowi istotne kryterium. Zależy on od samego materiału, warunków skrawania
i częściowo również od geometrii narzędzia. Trwałość przy skrawaniu aluminium jest
niekiedy w dużym stopniu zmienna. Decydującą miarą zużycia jest zużycie powierzchni
przyłożenia. Przy skrawaniu aluminium nie występuje zużycie żłobkowe.

Rys. 1.14 Frezowanie zagłębień w aluminium
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Parametry technologiczne GARANT przy skrawaniu aluminium:

Frezowanie Al Mg 3g

Narzędzie Płytka skrawająca Środek mocujący Parametry skrawania

90° Głowica nożowa 
średnica  50

ANMT Krótki trzpień 
do narzędzi nasadzanych 
Sk 40 D 22

vc = 1.260 m/min
n = 8.000 obr./min
fz = 0,17 mm/ząb
vf = 8.000 mm/min
ae = 50 mm
ap = 6 mm

Frez do frezowania 
wgłębnego 
z chłodzeniem 
wewnętrznym
średnica  42

VCTG 22 Krótki trzpień 
do narzędzi nasadzanych 
Sk 40 D 22

vc = 790 m/min
n = 6.000 obr./min
fz = 0,18 mm/ząb
vf = 3.400 mm/min
ae = 35 mm
ap = 3 mm

Frez zgrubny Al-VHM
średnica 16

Uchwyt zaciskowy vc = 400 m/min
n = 8.000 obr./min
fz = 0,298 mm/ząb
vf = 7.000 mm/min
ae = 16 mm
ap = 15 mm

Frez zgrubno-wykańczający VHS
średnica  16

Uchwyt zaciskowy vc = 390 m/min
n = 8.000 obr./min
fz = 0,1 mm/ząb
vf = 3.200 mm/min
ae = 0,2 mm
ap = 20 mm

Frez HSC VHM
średnica 16

Uchwyt HG vc = 400 m/min
n = 8.000 obr./min
fz = 0,45 mm/ząb
vf = 7.200 mm/min
ae = 15 mm
ap = 1 mm

Wskazówka: Przykład ten dotyczy konwencjonalnych obrabiarek NC z maks. prędkościami 
obrotowymi wrzeciona do 8 000 obr./min. 
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W przypadku stopów aluminium do przeróbki plastycznej zużycie narzędzia nie stano-
wi żadnego problemu. Można je dobrze obrabiać przy użyciu narzędzi z HSS i HM. Nawet
przy względnie wysokim obciążeniu narzędzia, trwałość wynosi od 1 do 2 zmian. Czyste
aluminium i utwardzalne stopy do przeróbki plastycznej tworzą często w stanie miękkim
wióry pozorne albo tworzą narosty na ostrzach, zwłaszcza przy małych prędkościach
skrawania. Wskutek powstałych w wyniku tego zmian geometrii ostrzy i wzrostu
temperatury wskutek tarcia, należy się często liczyć z uzyskaniem gorszej jakości
powierzchni. Zjawiska tego można uniknąć przez zastosowanie większych prędkości
skrawania, większego kąta natarcia (do 40°) i ewentualnie przez zastosowanie cieczy
chłodząco-smarującej.
Stopy odlewnicze aluminiowe bez krzemu należy pod względem skrawalności
zaklasyfikować tak, jak odpowiednie stopy do przeróbki plastycznej. Utwardzalne
i podeutektoidalne stopy odlewnicze Al-Si (zawartość krzemu do 12%) wykazują, wraz
ze wzrastającą zawartością Si, gorszą skrawalność. Twarde i kruche wtrącenia, jak sam Si
albo Al2O3, poprawiają wprawdzie łamliwość wiórów, jednak zwiększają zużycie narzędzi.
Na materiał narzędzi skrawających dobrze nadają się stopy twarde. Wyboru należy
jednak    dokonać w zależności od parametrów skrawania i metody obróbki (przekrój pełny
albo nieciągły).
Do obróbki nadeutektoidalnych stopów odlewniczych Al-Si (zawartość Si powyżej
12%) dobrze nadają się, pod względem kształtu wiórów i osiąganej jakości powierzchni,
stopy twarde (HM) i wielokrystaliczne narzędzia diamentowe (PKD). Duże cząsteczki Si
we względnie twardej strukturze podstawowej powodują jednak bardzo wyraźne
zmniejszenie trwałości w porównaniu z podeutektoidalnymi stopami odlewniczymi.
Strefy brzegowe i rdzeniowe odlanych przedmiotów wykazują niekiedy bardzo
zróżnicowaną skrawalność. Różnic tych nie stwierdzono jedynie w przypadku
eutektoidalnych stopów Al-Si.

Parametry technologiczne GARANT przy skrawaniu aluminium:

Wiercenie / gwintowanie Al Mg 3

Narzędzie Powłoka Środek mocujący Parametry skrawania

Wiertło kręte VHM
średnica 10,2

TiAlN Uchwyt HD vc = 400 m/min
n = 12.000 obr./min
f = 0,6 mm/obr.

Gwintownik 
maszynowy 
GL Synchro
średnica 12

TiCN Uchwyt HD vc = 50 m/min
n = 1.400 obr./min
fz = 1,75 mm/ząb
vf = 2.450 mm/min
ae = 12 mm

Frez do gwintów GARANT UNIversal z 
chłodzeniem wewnętrznym, średnica 6,2

Uchwyt HG vc = 120 m/min
n = 6.000 obr./min
fz = 0,02 mm/ząb
vf = 400 mm/min
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Poniżej przedstawiono przykładowo kilka parametrów różnych metod obróbki stopów
Al-Si, interesujących pod względem technicznym. 

3.2 Magnez i stopy magnezu
Magnez i jego stopy posiadają najmniejszą gęstość
ze wszystkich metali, przy jednocześnie średnich
właściwościach wytrzymałościowych.
Magnez jest bardzo dobrze skrawalny. Duża łatwość
wchodzenia w reakcje chemiczne wymaga jednak
szczególnych środków zabezpieczających przed
wywołaniem samozapłonu. Wysokie powinowactwo
chemiczne do tlenu stwarza konieczność stosowania
środków antykorozyjnych, mimo ochronnej warstwy
tlenków. Wskutek bardzo dużego skurczu przy
krzepnięciu (około 4%), magnez ma skłonność

Skrawany 
materiał

Metoda 
skrawania

Materiał 
narzędzia 
skrawającego

Prędkość skrawania
vc [m/min]

Posuw na 
ostrze
fz [mm/ząb]

Głębokość 
skrawania 
ap  [mm]

Podeutekto-
idalne stopy Al 
(zawartość 
Si < 12%)

Toczenie HSS < 400 < 0,5 1) < 6

HM < 1.200 < 0,6 1) < 6

PKD < 1.500 < 0,3 1) < 1

Frezowanie HSS < 300 ≈ 0,3 < 6

HM < 700 ≈ 0,3 < 8

PKD < 2.500 ≈ 0,15 < 2,5

Wiercenie HSS 80 ... 100 0,1 ... 0,4 1) –

HM < 500 0,15 1) –

PKD W mniejszym stopniu nadają się do wiercenia w pełnym materiale,       
ze względu na proces zgniatania w obszarze ostrzy poprzecznych

Nadeutekto-
idalne stopy Al 
(zawartość 
Si > 12%)

Toczenie HM < 400 < 0,6 1) < 4

PKD < 1.000 < 0,2 1) < 0,8

Frezowanie HM < 500 ≈ 0,25 < 8

PKD < 1.500 ≈ 0,15 < 2

Wiercenie HM 200 ... 300 0,15 1) –

PKD W mniejszym stopniu nadają się do wiercenia w pełnym materiale, 
ze względu na proces zgniatania w obszarze ostrzy poprzecznych

1) Do toczenia i wiercenia stosuje się, zamiast posuwu na ząb, wartość posuwu f [mm/obr.] 

Tabela 1.17 Parametry skrawania różnych stopów aluminium, zależne od metody obróbki

Rys. 1.15 Wspornik z magnezu
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do mikroporowatości. Wady te można w znacznym stopniu wyeliminować przez
odlewanie z udziałem aluminium i cynku. Ponieważ mangan polepsza odporność
na korozję, najważniejsze stopy magnezu posiadają te trzy dodatki.
W porównaniu z innymi metalami magnez i jego stopy charakteryzują się zwłaszcza
niewielkimi siłami skrawania. Jednak w porównaniu z obróbką niskostopowych stopów
aluminium, obserwuje się silne zjawiska adhezyjne pomiędzy większością materiałów
narzędzi skrawających a obrabianym materiałem. Jeżeli stosuje się środki zabezpieczające
przed zagrożeniem pożarowym, możliwa jest obróbka skrawaniem magnezu na sucho,
przy zastosowaniu narzędzi z PKD i wysokich prędkości skrawania (vc > 2.000 mm/min).
Zagrożenie powstaje zwłaszcza podczas obróbki z niewielkimi przekrojami wiórów i przy
powstawaniu drobnych, łatwo zapalnych i ulegających zanieczyszczeniu w obszarze
roboczym maszyny, wiórów odpryskowych. Stopy twarde, powlekane TiN i nie powlekane
mogą być stosowane przy prędkościach skrawania vc > 600 mm/min tylko przy
zastosowaniu cieczy chłodząco-smarującej. Poza tym należy dobierać narzędzia o dostate-
cznie dużym kącie przyłożenia.
Poniżej podano kilka przykładowych parametrów obróbki stopów aluminium. 

Skrawany 
materiał

Metoda 
skrawania

Materiał 
narzędzia 
skrawającego

Prędkość
skrawania
vc  [m/min]

Posuw na ostrze
fz [mm/ząb] 1)

Głęb. 
skrawania 
ap [mm]

Stopy Mg Toczenie 
dokładne

HSS 250 ... 300 0,01 ... 0,03 0,05 ... 0,3

HM 300 ... 500 0,01 ... 0,04 0,05 ... 0,4

PKD < 900 0,03 ... 0,06 0,02 ... 0,1

Frezowanie 
frezem 
trzpieniowym

HSS 200 ... 260 0,03 ... 0,01 –

HM 400 ... 800 0,02 ... 0,1 –

PKD 4.000 0,15 –

Wiercenie HSS 140 0,36 ... 0,8 –

VHM 200 ... 600 0,03 ... 0,16 –

1) Przy toczeniu i wierceniu stosuje się, zamiast posuwu na ząb, wartość posuwu f [mm/obr.] 

Tabela 1.18 Skrawanie różnych stopów magnezu z zastosowaniem parametrów zależnych 
od metody obróbki
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3.3 Tytan i stopy tytanu 
Tytan łączy wysoką wytrzymałość z niewielką
gęstością i bardzo dużą odpornością na korozję.
Mimo wysokiej ceny, tytan i jego stopy
zawdzięczają połączeniu tych właściwości
szerokie zastosowanie w specjalistycznych dzie-
dzinach, takich jak np. statki kosmiczne
i lotnictwo, silniki odrzutowe i silniki dużej mocy,
technika medyczna.  
Dodatki stopowe, takie jak aluminium, cyna,
cyrkon albo tlen, polepszają strukturę heksago-
nalną (stop α – umiarkowanie nadający się do
obróbki plastycznej na zimno, przeznaczony do

zastosowań w wyższych temperaturach, np. silniki odrzutowe). Dodatek wanadu, chromu,
molibdenu i żelaza powoduje powstanie struktury regularnie przestrzennie centrycznej
(stop β – łatwiejszy do obróbki plastycznej na zimno, o dużej wytrzymałości, jednak
o większej gęstości). Kompromis obu tych struktur uzyskuje się w stopach dwufazowych
(α+β) (przykład: TiAl6V4), charakteryzujących się szczególnie korzystnym stosunkiem
wytrzymałości do gęstości. Stopy te osiągają w stanie utwardzonym najlepszą wytrzy-
małość.
W przeciwieństwie do innych metali lekkich, tytan zajmuje szczególną pozycję
pod względem skrawalności, ponieważ ze względu na właściwości mechaniczne
i fizyczne (np. niewielka przewodność cieplna, mały moduł sprężystości) zalicza się
do materiałów trudnoskrawalnych. 
Powstające ciepło jest tylko w niewielkim zakresie odprowadzane przez wióry, które mają
skłonność do przyklejania się do ostrza. Narzędzia podlegają okresowo zmiennym
obciążeniom przez tworzenie się wiórów przerywanych i płytkowych. Wskutek tego, przy
dłuższym czasie skrawania należy się liczyć z procesami zmęczenia ostrza narzędzia
(wykruszenia, zużycie powierzchni przyłożenia). Nie można zrezygnować ze stosowania
cieczy chłodząco-smarujących
Łatwość wchodzenia tytanu w reakcję, np. z tlenem, może powodować fuknięcia lub zapłon
pyłu tytanowego.
Najłatwiej obrabialny jest tytan czysty i stopy α, a najtrudniej stopy β. Rozwój

opracowań materiałów na narzędzia skrawające
doprowadził w ostatnich latach do znacznej zmiany
stosowanych prędkości skrawania. W celu dalszego
zwiększenia prędkości skrawania, oprócz niepowle-
kanych stopów twardych gatunku K i P, stosuje się
również powlekane stopy twarde K  (np. K10,
powlekany TiCTiN). Trwałość narzędzi zależy
w znaczącym stopniu od prędkości skrawania
i występującego przy tym zużycia, zwłaszcza
powierzchni przyłożenia.

Rys. 1.16 Oprawka noża składanego z PKD, 
wykonana z tytanu, przeznaczona do pił Bilster

Rys. 1.17 Frezowanie tytanu

.
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Przy skrawaniu tytanu należy stosować:
V Ostre ostrza o dostatecznie dużym kącie przyłożenia
V Dodatni kąt natarcia narzędzi ze stali HSS, raczej ujemny kąt natarcia w przypadku frezów HM.
V Optymalizację posuwu.
V Minimalizację zagrożenia wibracjami; dbać o stabilne warunki i właściwe zamocowanie

obrabianych przedmiotów.
V Przede wszystkim frezowanie współbieżne.
V Ciecz chłodząco-smarującą odpowiednią do metody obróbki.
V Kontrolę temperatury obróbki przez ograniczanie zjawiska zużycia.
Poniżej przedstawiono przykładowo kilka parametrów skrawania. 

Skrawany materiał Metoda 
skrawania

Materiał 
narzędzia 
skrawającego

Prędkość 
skrawania
vc [m/min]

Posuw na 
ostrze
fz [mm/ząb]1)

Tytan czysty (wyżarzony)
np.
Ti 99,8
Ti 99,2
Ti 99,0

Toczenie HSS 30 ... 75 0,13 ... 0,4 1)

HM 50 ... 170 0,13 ... 0,5 1)

Frezowanie 
czołowe

HSS 15 ... 55 0,1 ... 0,3
HM 70 ... 180 0,1 ... 0,4

Wiercenie HSS 12 ... 35 0,05 ... 0,45 1)

HM – –
Stopy α  (wyżarzone)
np.  Ti Mn 8,Ti Al12 Sn11 Zr5 Mo1,
Ti Al6 V4
Stopy (α+β) (wyżarzone)
np.  Ti Al7 Mo4, 
Ti Al6 V6 Sn2 Cu1 Fe1

Toczenie HSS 6 ... 24 0,13 ... 0,4 1)

HM 15 ... 80 0,13 ... 0,4 1)

Frezowanie 
czołowe

HSS 6 ... 21 0,08 ... 0,2
HM 25 ... 90 0,1 ... 0,2

Wiercenie HSS 6 ... 14 0,05 ... 0,40 1)

HM 20 ... 75 0,1 ... 0,3 1)

Stopy α
(wyżarzone zupełnie i utwardzone 
dyspersyjnie)
np. Ti Al6 V4, Ti Al6 Sn2 Zr4 Mo2
(Stopy (α+β) (wyżarzone zupełnie 
i utwardzone dyspersyjnie)
np. Ti Al 5 Sn2 Zr2 Mo4 Cr4,
Ti Al8 Mo1 V1

Toczenie HSS 9 ... 20 0,13 ... 0,4 1)

HM 12 ... 60 0,13 ... 0,4 1)

Frezowanie 
czołowe

HSS 6 ... 17 0,05 ... 0,15
HM 20 ... 50 0,1 ... 0,2

Wiercenie HSS 6 ... 9 0,025 ... 0,25 1)

HM 20 ... 75 0,1 ... 0,3 1)

Stopy β wyżarzone albo wyżarzone 
zupełnie
np. Ti V8 Cr6 Mo4 Zr4 Al3,
Ti V8 Fe5 Al1

Toczenie HSS 8 ... 12 0,13 ... 0,4 1)

HM 15 ... 50 0,13 ... 0,4 1)

Frezowanie 
czołowe

HSS 6 ... 12 0,08 ... 0,18
HM 20 ... 40 0,1 ... 0,2

Wiercenie HSS 8 0,025 ... 0,20 1)

HM – –
Stopy β 
(wyżarzone zupełnie i utwardzone 
dyspersyjnie)
np. Ti Cr11 Mo7,5 Al3,5
Ti V8 Fe5 Al1

Toczenie HSS 8 ... 10 0,13 ... 0,4 1)

HM 12 ... 35 0,13 ... 0,4 1)

Frezowanie 
czołowe

HSS 6 ... 9 0,05 ... 0,15
HM 15 ... 30 0,1 ... 0,2

Wiercenie HSS 6 0,025 ... 0,15 1)

HM – –
1) Przy toczeniu i wierceniu stosuje się, zamiast posuwu na ząb, wartość posuwu f [mm/obr.]

Tabela 1.19 Parametry skrawania różnych stopów tytanu w różnych metodach obróbki

.
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3.4 Miedź i stopy miedzi 
Wytrzymałość miedzi można znacznie 
zwiększyć przez niewielką ilość  dodatków 
stopowych. Następuje to przez  powstawa-
nie roztworu stałego (srebro,   arsen) albo 
utwardzanie dyspersyjne (chrom, cyrkon, 
kadm, żelazo albo fosfor).
Zawartość powyżej 37% cynku w składzie
stopów miedzi i cynku (mosiądz)  powoduje
spadek odporności stopu  na obciążenia
dynamiczne, przy  jednoczesnym wzroście

twardości. Jest to korzystne dla metod obróbki skrawaniem, ponieważ tworzą się krótsze wióry. 
Mosiądz wysokoniklowy (nowe srebro) jest to stop miedzi i cynku, w którym część miedzi
została zastąpiona przez nikiel. Dodatek niklu nadaje metalowi biały, podobny do srebra kolor.
Techniczne stopy mosiądzu wysokoniklowego zawierają od 10% do 25% Ni. Mosiądze
wysokoniklowe zawierające ołów posiadają lepsze właściwości wytrzymałościowe, niż zwykły
mosiądz zawierający ołów, i są stosowane w mechanice precyzyjnej oraz do produkcji
przyrządów kreślarskich.
Klasycznymi brązami są stopy miedzi i cyny, zawierające cynę w ilości maksymalnie do
8,5%. Zwiększenie wytrzymałości stopów odlewniczych uzyskuje się przez dodatek cyny
wynoszący do 14%. Przy odlewach używanych do budowy maszyn istnieje konieczność
usunięcia kruchego stanu struktury, wywierającego niekorzystny wpływ na odporność
materiału na obciążenia dynamiczne, przez poddanie go obróbce cieplnej. 
Brązami cynowo-cynkowymi określa się brązy, które oprócz cyny zawierają dodatkowo
cynk i ołów. Brązy takie stosowane na części maszyn i aparatury albo panewki łożysko-
we, narażone na korozję.
Brązami specjalnymi nazywa się stopy miedzi i aluminium, manganu albo krzemu
lub kombinacji tych pierwiastków. Są one dzisiaj nazywane właściwiej stopami miedzi. 
Czysta miedź jest trudnoskrawalna ze względu na dużą ciągliwość i plastyczność. Stopy
zawierające Zn, Sn, Al i Si tworzą najczęściej wióry o korzystnym kształcie. Skrawalność
stopów zawierających Pb, Se, Te jest porównywalna ze stalą automatową (porównaj
Tabela 1.13). W Tabeli 1.20 przedstawiono przykładowe parametry obróbki.

Rys. 1.18 Części z mosiądzu i mosiądzu wysokoniklowego

Rys. 1.19 Części armatury
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3.5 Stopy podstawowe niklu 
Stop NiCr20 tworzy podstawę wielu stopów o dużej odporności cieplnej. Dodatek
chromu powoduje podwyższenie temperatury topnienia i poprawia żaroodporność. 
Stopy o dużej odporności cieplnej, utworzone na tej podstawie (porównaj także rozdział
Materiały, podrozdział 1., grupa materiałowa 13.1), zawierają dodatek tytanu i aluminium.
Dzięki Ti oraz Al stopy te stają się utwardzalne. Tego rodzaju stopy mogą być stosowane
w wysokich temperaturach tylko przez ograniczony czas, ze względu na starzenie się
materiału (konieczny szczególny nadzór). Odporność cieplną można zwiększyć przez
dodatek kobaltu. Innymi dodatkami stopowymi są molibden i wolfram.
Odporne na korozję stopy niklu zawierają chrom, molibden i miedź. Stopy te
pod względem odporności chemicznej są bardziej odporne na korozję od stali
austenitycznych. Odporne na korozję stopy niklu stosowane są prawie wyłącznie
w budowie aparatury przemysłu chemicznego.
Tabela 1.21 przedstawia podział stopów podstawowych niklu oraz przykładowe parametry
toczenia i frezowania.

Metoda 
skrawania

Materiał 
narzędzia 
skrawającego

Prędkość skrawania
vc [m/min]

Posuw na ostrze
fz [mm/ząb]1)

Głębokość 
skrawania 
ap  [mm]

Toczenie HSS 30 ... 80 0,2 ... 0,45 1) 0,6 ... 4

HM 200 ... 1.000 0,2 ... 0,45 1) 0,6 ... 4

Frezowanie HSS 40 ... 80 0,05 ... 0,2 0,6 ... 4

HM 120 ... 1.200 0,05 ... 0,2 0,6 ... 4

Wiercenie HSS 50 ... 140 0,1 ... 0,4 1) –

HM 80 ... 300 0,1 ... 0,4 1) –

1) Przy toczeniu i wierceniu stosuje się, zamiast posuwu na ząb, wartość posuwu f [mm/obr.]

Tabela 1.20 Parametry różnych metod obróbki skrawaniem  stopów miedzi
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☺          Stopień trudności skrawania 

Stopy do przeróbki plastycznej / stopy odlewnicze Stopy 
odlewnicze

Ni-Cu-Leg. Stopy 
Ni-(Cr)-Mo
nieutwardzalne 
stopy Ni-Fe-Cr 
lub Stopy
Ni-Cr-Fe

Utwardzalne stopy 
Ni-Fe-Cr lub
Ni-Cr-Fe lub 
Ni-Cr-Co

Stopy specjalne 
(stopy 
odlewnicze 
o dużej odporn. 
cieplnej)

Przykłady

monel 400
monel 401
monel 404
monel R 405

hasteloy B
hasteloy X
incoloy 804
incoloy 825
inconel 600
inconel 601

incoloy 901
incoloy 903
inconel 718
inconel X-750
nimonik 80
waspaloy

nimonik 90
nimonik 95
rene 41
udimet 500
udimet 700
astraloy

IN – 100
inconel 713 C
mar – M 200
nimocast 739

Parametry

wyżarzone wyżarzone wyżarzone wyżarzone 
zupełnie

odlane, utwardzone 
dyspersyjnie

Toczenie

Materiał 
narzędzia

HSS HM 2) HSS HM 2) HSS HM 2) HSS HM 2) HSS HM 2)

vc [m/min] 30 105 6 ... 8 30 ... 35 6 ... 8 24 ... 30 3,6 ... 5 21 ... 24 3,5 ... 5 11 ... 18

fz [mm/ząb] 1) 0,18 0,18 0,13 ... 
0,18

0,13 ... 
0,18

0,13 ... 
0,18

0,13 ... 
0,18

0,13 ... 
0,18

0,13 ... 
0,18

0,13 0,13

ap  [mm] 1 1 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5 0,8 ... 2,5

Frezowanie frezem trzpieniowym

Materiał 
narzędzia

HSS HM HSS HM HSS HM HM HM HSS HM

vc [m/min] 15 ... 17 46 ... 50 5 ... 6 18 ... 20 3,6 ... 6 14 ... 15 3,6 ... 6 14 ... 15 2 ... 3,6 8 ... 15

fz [mm/ząb] 0,03 ... 
0,073)

0,03 ... 
0,073)

0,03 ... 
0,063)

0,03 ... 
0,043)

0,03 ... 
0,063)

0,04 ...
0,053)

0,03 ... 
0,063)

0,04 ...
0,053)

0,01 ...
0,053)

0,03 ...
0,043)

0,07 ... 
0,104)

0,07 ... 
0,104)

0,06 ... 
0,074)

0,03 ... 
0,044)

0,05 ... 
0,074)

0,05 ...
0,064)

0,05 ... 
0,074)

0,05 ...
0,064)

0,05 ...
0,073)

0,03 ...
0,054)

ae [mm] d/2 – d/4 d/2 – d/4 d/2 – d/4 d/2 – d/4 d/2 – d/4

1)
2)
3)
4)

Do toczenia obowiązuje, zamiast posuwu na ząb, posuw f [mm/obr.]
Stop twardy w gatunku 
Dotyczy średnicy frezów od 10 do 18 mm
Dotyczy średnicy frezów od 25 do 50 mm

Tabela 1.21 Podział stopów podstawowych niklu i parametry skrawania
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Zasadniczo stopy podstawowe zaliczają się do materiałów trudnoskrawalnych.
W przypadku stopów utwardzalnych obróbka wykańczająca powinna odbywać się w stanie
utwardzonym. Stopy odlewnicze, ze względu na gruboziarnistą strukturę i małą
wytrzymałość międzyziarnową, są trudnoskrawalne. Wyrywane cząstki materiału i pęknięcia
na granicach ziaren pogarszają często jakość powierzchni. 
Ze względu na powstające wysokie temperatury skrawania, obróbka stopów podstawowych
niklu wymaga skrawania przy użyciu zoptymalizowanych narzędzi o ostrych ostrzach,
najczęściej ze stopów twardych albo spieków ceramicznych. Ponieważ stopy te często silnie
"mażą się" przy tworzeniu wiórów oraz wskutek możliwości uzyskania stosunkowo niskich
prędkości skrawania mają skłonność do tworzenia narostów na ostrzach, więc narzędzia
powinny posiadać względnie duży kąt natarcia γ (około 5° do 15°) oraz dostatecznie duży kąt
przyłożenia α (6° do 10°).

3.6 Stopy podstawowe kobaltu 
Stopy podstawowe kobaltu  ze względu na swoją dobrą odporność cieplną i żaroodporność
są stosowane jako materiały konstrukcyjne do około 950°C. Ograniczone zasoby kobaltu
skłaniają do stosowania stopów nie zawierających kobaltu albo zawierających kobalt
w stopach, których podstawę stanowi nikiel (jak np. nimonik), np. do budowy zespołów
napędowych. 
Stopy podstawowe kobaltu są dzisiaj używane w wielu gałęziach przemysłu do powlekania
powierzchni silnie obciążonych części, np. matryc kuźniczych (stellity). Najważniejszymi
pierwiastkami stopowymi, oprócz żelaza i węgla w ilości do 1%, są inne wysokotopliwe metale,
jak chrom, nikiel, wolfram, tantal i niob.
Porównywalne dane na temat skrawalności stopów podstawowych kobaltu występują  tylko
w ograniczonym zakresie. Ogólnie obowiązuje jednak zasada, że stopy te powinny być
w miarę możliwości skrawane w stanie utwardzonym dyspersyjnie albo w stanie ciągnionym
na zimno, w przypadku stopów nieutwardzalnych. 
Najczęściej stosuje się narzędzia skrawające ze stopów twardych gatunku K. Przy obróbce
stellitów, ze względu na możliwość stosowania wyższych prędkości skrawania i wynikające
z tego korzyści, zaleca się stosowanie CBN
(azotku boru). Wtedy przy utrzymaniu tej samej
trwałości możliwe jest toczenie z trzykrotnie
większą prędkością skrawania. W celu uspokojenia
narzędzia przy frezowaniu, należy używać
narzędzi z zębami skośnymi. Ze względu na duże
obciążenie narzędzia podczas wiercenia
w obszarze ostrzy poprzecznych, łysinka
wiertła jest o połowę mniejsza niż w przypadku
zwykłych wierteł. Należy przewidzieć specjalne
zaszlifowanie (np. szlif krzyżowy). Skrawalność
tych stopów poprawiają zwłaszcza oleje
chłodząco-smarujące. Bowiem ze względu
na utwardzanie zgniotowe, należy zmniejszać
tarcie.

Rys. 1.20
Matryca kuźnicza z warstwą zabezpieczającą przed 
ścieraniem (stellit) na wysoko obciążonych krawędziach
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Poniżej podano kilka przykładowych parametrów dla różnych metod obróbki skrawaniem
stopów podstawowych kobaltu. 

4 Tworzywa sztuczne

4.1 Podział tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne dzieli się według ich struktury, wynikających z niej właściwości oraz
zachowania się przy ogrzewaniu.
Zasadniczo rozróżnia się trzy typowe zachowania tworzyw sztucznych: 
V charakterystyka termoplastyczna (tworzywo sztuczne staje się w podwyższonej

temperaturze plastyczne - termoplasty albo plastomery),
V charakterystyka duroplastyczna (tworzywo sztuczne rozkłada się w podwyższonej

temperaturze bez uprzedniego uplastycznienia - duroplasty) oraz
V charakterystyka elastomerowa (tworzywo sztuczne posiada już w temperaturze pokojowej

elastyczność gumy - elastomery).

Metoda 
skrawania

Materiał 
narzędzia    
skrawającego

Prędkość 
skrawania
vc [m/min]

Posuw na 
ostrze
fz [mm/ząb] 1)

Głębokość 
skrawania 
ap  [mm]

Ciecz chłodząco-
-smarująca

Toczenie HSS 3 ... 8 0,1 ... 0,3

0,2 ... 2,0

Emulsja albo olej 
chłodząco-smarujący 
z zawartością siarki

HM2) 8 ... 15 0,1 ... 0,3

CBN 15 ... 30 0,1 ... 0,3

Frezowanie HSS 3 ... 7 0,1 ... 0,2

HM2) 7 ... 12 0,1 ... 0,2

CBN 10 ... 20 0,1 ... 0,2

Wiercenie HM2) 3 ... 6 0,05 ... 0,12 – Olej chłodząco-                
-smarujący 
z zawartością siarki

1) Dla toczenia i wiercenia obowiązuje, zamiast posuwu na ząb, wartość posuwu f [obr./mm]
2) Stop twardy w gatunku K

Tabela 1.22 Parametry skrawania różnymi metodami stopów podstawowych kobaltu

Rys 1.21 Przegląd polimerów
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4.2 Termoplasty
Termoplasty występują jako polimery bezpostaciowe i o częściowej strukturze krystalicznej.
Składają się z makromolekuł liniowych albo rozgałęzionych, przy podgrzewaniu miękną
w odwracalny sposób aż do postaci ciekłej, a utwardzają się podczas ochładzania. Termo-
plasty są zgrzewalne. Półwyroby z twardych termoplastów mogą być w znacznym zakresie
poddawane obróbce plastycznej na gorąco. W zależności od dziedziny zastosowania,
termoplasty dzielą się na:
V tak zwane tworzywa sztuczne masowe,

jak np. polietylen (PE), polistyren (PS), polichlorek
winylu twardy albo miękki (PVC-H, PVC-W),
polipropylen (PP) i poliwęglan (PC), 

V tworzywa sztuczne techniczne, jak:                              
poliamidy (PA), polioksymetylen (POM), oraz na

V polimery wysokowydajne, jak np. poliaryloetero-
keton (PAEK).

Innymi ważnymi termoplastami są jeszcze 
np. polimetakrylan metylu (PMMA - szkło akrylowe,
pleksiglas) i policzterofluoroetylen (PTFE - teflon).

4.3 Duroplasty
Podgrzanie duroplastów powoduje tylko nieznaczną zmianę ich właściwości mechanicznych.
Przed obróbką tworzywa te są nieusieciowane (najczęściej płynne) i dopiero w wyniku
podgrzania lub dodania utwardzacza twardnieją i przyjmują ostateczny kształt. Później są
szczególnie odporne na działanie ciepła i środków chemicznych, nie nadają się już do obróbki
plastycznej. Proces ten nie jest powtarzalny. Są twardsze i bardziej kruche niż termoplasty.
Duroplasty nie są zgrzewalne, w stanie utwardzonym nie są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach
organicznych, niektóre ulegają pęcznieniu. Duroplastyczne produkty wyjściowe uzyskuje się
z jednej strony jako "tłoczywa" do przetwarzania poprzez stan ciekły i następujące potem
utwardzenie termiczne, z drugiej strony występują jako ciekłe "żywice reaktywne i lane",
które mogą być przetwarzane w temperaturze pokojowej i utwardzane katalitycznie.
Przykładowymi duroplastami są:
V żywice fenolowe (PF), żywice aminowe,
V żywice poliuretanowe (PUR),
V żywice epoksydowe (EP), przetwarzane często w stanie wzmocnionym włóknami

szklanymi na tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK, porównaj
podrozdział 4.6.1, rozdział Materiały),

V nienasycone żywice poliestrowe (UP) - żywice lane.

4.4 Elastomery
Elastomery są tworzywami sztucznymi, które charakteryzują się dużą elastycznością  w szerokim
zakresie temperatur. W zależności od rodzaju są one mniej lub bardziej elastyczne, jak twarda
albo miękka guma. Tworzywo elastomerowe powraca po wydłużeniu prawie całkowicie
do swojej pierwotnej postaci i przyjmuje również ponownie swoją pierwotną długość. 

Rys. 1.22 Część pompy
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Elastomery są na ogół przetwarzane przed usieciowaniem, w stanie plastycznym, przez
dodatek środka wulkanizującego albo przyspieszacza sieciowania. Przykładami tych
tworzyw są:
V kauczuk naturalny (NR),
V kauczuk chloroprenowy (CR),
V kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR),
V terpolimer etylenowo-propylenowy (EPDM),
V kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR).

4.5 Elastomery termoplastyczne (TPE)
Elastomery termoplastyczne są polimerami poddającymi się obróbce termoplastycznej,
posiadającymi właściwości elastomerowe. Nie są one usieciowane chemicznie.
TPE to najczęściej kopolimery blokowe, z obszarami twardymi i miękkimi. Powyżej    tem-
peratury określonej strukturą chemiczną, polimery te stają się termoplastycznie  płynne.

4.6 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami (FVK)
Kompozytami określa się materiały składające się z kilku składników. Dzięki temu w jednym
materiale łączą się pożądane cechy jego składowych. 
Materiał, zwiększający wytrzymałość lub twardość, nazywany jest komponentem
wzmacniającym albo materiałem wzmacniającym; inny materiał, zapewniający spoistość,
nazywa się wiązaniem albo materiałem macierzystym. Jeżeli komponent wzmacniający
składa się z włókien, wówczas mówi się o kompozytach wzmocnionych włóknami. 
Wzmocnienie powoduje poprawę wytrzymałości, sztywności i twardości kompozytów.
Poza tym, w zależności od budowy kompozytu, można również polepszyć inne właściwości,
jak np. przewodność cieplną i elektryczną, odporność na temperaturę i ścieranie.
Wzmacniające działanie włókien oraz właściwości mechaniczne kompozytu są określone
z jednej strony przez długość, średnicę i budowę chemiczną włókien, a z drugiej strony przez
ich ilość i położenie.
Jako materiał macierzysty mogą być zastosowane wszystkie łatwo uplastyczniające się
termoplasty i duroplasty, wraz z elastomerami i zawiesinami. W przypadku termoplastów
stosuje się przeważnie polipropylen (PP) i poliamid (PA), a oprócz tego PC, PS i PE.
Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne oraz bardzo
korzystne właściwości sieciujące, w przypadku duroplastów stosuje się zwłaszcza żywice
epoksydowe (EP), jak również żywice poliestrowe, silikonowe albo żywice
winylowo-estrowe. 
Duża zaleta kompozytów wzmocnionych włóknami polega na tym, że użytkownik może
opracować materiał dostosowany do swoich potrzeb, dzięki zastosowaniu odpowiednich
włókien w materiale macierzystym. Poza szkłem, klasycznym materiałem do produkcji
włókien, do polimeru podstawowego dodaje się przede wszystkim stosunkowo drogie
włókna węglowe.
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4.6.1 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK)
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym składają się najczęściej
z duroplastycznych żywic poliestrowych lub epoksydowych i włókien szklanych.
Pojedyncze włókna szklane (o niewielkiej grubości) są trudne do stosowania, więc używa
się ich w postaci pasm (Rovings), a także jako tkaninę, maty lub włókninę. Przy wytwarzaniu
kształtek tworzywo sztuczne jest płynne i następnie ulega utwardzeniu.
Właściwości GFK wynikają z zastosowanej żywicy oraz rodzaju włókien szklanych,
zawartości włókien szklanych w całkowitej objętości oraz ich rozmieszczenia.
Wytrzymałość zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości włókien i ich ustawieniem
w jednym kierunku.

Rodzaj wzmocnienia Zawartość szkła [% masy] Moduł E  [N/mm2]

Mata z jedwabiu szklanego 25 6000

35 8000

45 10000

Tkanina z jedwabiu 
szklanego

45 12000

55 16000

65 20000

Jedwab szklany - Roving 75 40000

Tabela 1.23 Zależność modułu E od zawartości szkła i rodzaju wzmocnienia żywic poliestrowych 
zawierających włókno szklane

Rys. 1.23 Tarcza sprężarki 
wykonana z tworzywa CFK
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4.6.2 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFK)
W skład części wykonanych z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym
wchodzą włókna określające wytrzymałość, o wysokiej twardości i stabilności
temperaturowej na bazie węgla (komponenty wzmacniające), umieszczone w ciągliwym
materiale macierzystym o małej odporności na temperaturę. Różne włókna węglowe
mogą być przy tym w różny sposób połączone z możliwymi do zastosowania
polimerowymi materiałami macierzystymi. Uzyskuje się w ten sposób dużą liczbę
kombinacji materiałowych, częściowo znacznie różniących się właściwościami. Materiały
te są określane ogólnym pojęciem CFK.
W celu możliwie efektywnego wykorzystania korzystnego profilu właściwości, włókna
węglowe stosuje się dzisiaj w postaci włókien ciągłych, przy czym zawartość objętościowa
włókien wynosi od 50 do 65%. 
Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem węglowym, znajdują zastosowanie w pierw-
szym rzędzie w lotnictwie (np. elementy usterzenia pionowego, elementy usztywniające,
płyty hamulcowe) albo w budowie maszyn, gdzie dąży się do zredukowania bezwładności
masy albo dobrego tłumienia (części maszyn o wysokiej dynamice). Inną dziedziną
zastosowania tych materiałów jest branża artykułów sportowych i rekreacyjnych
(np. rakiety tenisowe, deski surfingowe, ramy rowerów).

4.7 Identyfikacja, właściwości i nazwy tworzyw sztucznych
Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie cech wewnętrznych jest o wiele
trudniejsza niż metali. Metale mają charakterystyczną barwę własną, której tworzywa
sztuczne nie posiadają, bowiem mogą być barwionie na różne kolory.
W poniższym przeglądzie podano kilka cech rozpoznawczych tworzyw sztucznych.

Ozn. 
skrótowe

Nazwa Kilka nazw 
handlowych 
i markowych

Wygląd Właściwości 
mech.

Ocena objawów palnych Zapach 
oparówzapalność rodzaj i barwa 

płomienia

Termoplasty

PA
PA 6
PA 66

poli-
amid

nylon, grilon, 
grilamid,     
akulon, 
ultramid, 
trogamid, 
vestamid

biały, 
mleczny

twardy, 
wytrzymały, 
ciągliwy

trudnozapalny, 
"strzela", kropli, 
występują ciągnące 
się włókna,             
po zapaleniu 
płomień 
rozprzestrzenia się

niebieskawy,  
obrzeże żółte

spalony 
róg

PC poli-
węglan

macrolon,    
leksan,         
plastocarbon

kopci, pali się 
płomieniem,        
gaśnie poza       
miejscem zapłonu

świecący podobny 
do fenolu

PE poli-
etylen

ertalene, 
hostalen,    
lipolen

mleczny, 
prześwieca- 
jący

wydłużalny 
i elastyczny

podczas palenia 
występuje 
kroplenie

żółty z            
niebieskim 
rdzeniem

podobny 
do          
parafiny

Tabela 1.24 Cechy rozpoznawcze tworzyw sztucznych 
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Tabela 1.24 Cechy rozpoznawcze tworzyw sztucznych - ciąg dalszy 

Ozn. 
skrótowe

Nazwa Kilka nazw 
handlowych 
i markowych

Wygląd Właściwości 
mech.

Ocena objawów palnych Zapach 
oparówzapalność rodzaj i barwa 

płomienia

Termoplasty

PMMA poli 
meta-
krylan-
metylu

pleksiglas,    
perspeks,      
diakon, lucite

bezbarwny, 
całkowicie 
przezrocz.

wytrzymały 
i niełamliwy

"strzela", płomień 
rozprzestrzenia się 
po zapaleniu

świecący owocowy, 
słodkawy

POM poli-   
oksy-
metylen

ertacetal,    
polyfyde,      
delrin

podczas palenia    
kropli, po zapaleniu 
płomień się
rozprzestrzenia

bladoniebieski podobny 
do formal-
dehydu, 
ostry

PTFE poli-
cztero-
fluoro-
etylen

teflon,      
hostaflon,  
fluon

mleczno-
biały,          
nieprzezrocz.

wytrzymały 
i ciągliwy

zwęgla się ostry

PP polipro-
pylen

hostalen PP, 
vestolen,    
luperen

podczas palenia   
kropli, po  zapaleniu 
płomień się                  
rozprzestrzenia

żółty 
z niebieskim 
rdzeniem

podobny 
do parafiny

PS poli-
styren

trolitul, styron, 
styropor

bezbarwny, 
całkowicie 
przezrocz.

twardy
i kruchy

silnie kopcący 
(płatki)

świecący, 
z żółtą poświatą 
i migocący

podobny 
do styrenu, 
słodkawy

PVC poli- 
chlorek 
winylu

westolit 
miękki,     
mipolam 
miękki, sofleks, 
hostalit,       
vinnol, 
vinofleks

nieprze-
zrocz. 
prześwie-
cający,       
bezbarwny

wytrzymały 
i nieelastyczny

kopcący świecący, 
z żółtą poświatą 
i migocący

ostry, 
przypom. 
kwas solny

Duroplasty

EP żywice 
epoksy-
dowe

araldit, 
grilonit, 
epikote, trolon

bezbarwny, 
przeświec. 
do żółego

twarda 
i ciągliwa

kopcący, płomień 
rozprzestrzenia się 
po zapaleniu

żółty nieokreśl., 
zależny od 
utwardz.

MF żywica 
melami-
nowo- 
formal-
dehy-
dowa

madurit, 
melan, supra-
plas

zwęgla się, białe kra-
wędzie, trudno 
zapalna lub pali się 
płomieniem, gaśnie 
poza miejscem 
zapłonu

gaśnie rybny,   
przypalone 
mleko

PF żywice 
feno-
lowe 
i amo-
nowe

bakelit, duro-
phen, novo-
lacke

żółtawy do 
brązowego

twarda, 
łamliwa

kopcący, trudno 
zapalny lub pali się 
płomieniem, gaśnie 
poza miejscem 
zapłonu

gaśnie podobny 
do fenolu

PUR poli-
uretany 
usiecio-
wane

vulkollan, con-
tilan, moltop

bezbarwny, 
przeświec. 
do żółtego

twarda 
i ciągliwa, aż 
do  elastycz-
ności podob-
nej do gumy

pieni się, płomień 
rozprzestrzenia się 
po zapaleniu

świecący o żółtej 
poświacie, 
migocący

ostry

UP poli-
ester 
nienasy-
cony

leguval, vesto-
pal, artrite, 
acrest

żółtawy do 
brązowego

twardy, 
łamliwy

kopcący, płomień 
rozprzestrzenia się 
po zapaleniu

świecący o żółtej 
poświacie, 
migocący

podobny 
do styrenu, 
ostry
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Pod względem zachowania się pod wpływem ciepła rozróżnia się duroplasty i termoplasty.
Duroplasty poddane wpływowi ciepła na ogół nie zmieniają swoich właściwości. Natomiast
termoplasty zmieniają swoje właściwości mechaniczne, miękną i zaczynają płynąć, na długo
przed rozpoczęciem się rozkładu.

Na poniższym rysunku przedstawiono zmianę wytrzy-
małości tworzyw sztucznych przy ogrzewaniu.
Na Rys. 1.25 przedstawiono przegląd wytrzymałości
i sztywności różnych metali i tworzyw sztucznych.
Jeżeli weźmie się pod uwagę wartości liczbowe
modułu sprężystości, wówczas stanie się widoczne,
że tworzywa sztuczne odróżniają się pod tym
względem jeszcze niekorzystniej, niż w aspekcie
wytrzymałości. Ich moduł sprężystości jest np. o wiele
mniejszy niż moduł sprężystości aluminium.
Ze względu na niewielką wartość modułu sprężystości,
trzeba się liczyć z istotnie większymi odkształceniami
niż w przypadku metali, zwłaszcza tam, gdzie
występują obciążenia wyboczeniowe i zginające.

Jednak w wielu wypadkach brak sztywności lub
wynikająca z tego odkształcalność nie odgrywają

istotnej roli. Tworzywa sztuczne pochłaniają dużą wartość pracy odkształcenia i wskutek tego
wykazują się dobrą charakterystyką tłumienia (tłumienie wykazywane przez tworzywa sztuczne
jest 9-, 10-krotnie większe niż metali). Jest to np. decydująca cecha przy tłumieniu dźwięku pracy
ruchomych części (np. kół zębatych).

Rys. 1.25 Wytrzymałość i sztywność różnych materiałów

Rys. 1.24 Zmiana wytrzymałości tworzyw 
sztucznych przy ogrzewaniu



85

Materiały

Ze względu na występującą orientację kierunkową włókien w wypraskach, właściwości
mechaniczne można porównywać ze sobą tylko warunkowo. Na poniższym przeglądzie
(rys. 1.26) naniesiono wytrzymałość jednostkową w funkcji potencjału konstrukcji lekkich,
określonego przez iloraz modułu sprężystości podłużnej i gęstość w trzeciej potędze.
Przy porównywalnej wytrzymałości jednostkowej możliwe jest uzyskanie znacznego
wzrostu potencjału konstrukcji lekkiej przez zmianę rodzaju stosowanych włókien.

4.8 Skrawalność tworzyw sztucznych

4.8.1 Skrawalność termoplastów i duroplastów
W porównaniu z metalami tworzywa sztuczne są bardzo łatwo skrawalne. Jednak
właściwości materiałowe tworzyw sztucznych powodują, że istnieje kilka cech
szczególnych, które opisano poniżej.
Ze względu na złą przewodność cieplną i względnie niską temperaturę topnienia
większości tworzyw sztucznych, trzeba zwracać uwagę na to, aby podczas obróbki
wytwarzana i przenoszona na obrabiany przedmiot była możliwie mała ilość ciepła.
Dla zapobieżenia skutkom przegrzania tworzywa sztucznego (odbarwienie, nadtopienie
powierzchni, deformacja), należy przede wszystkim przestrzegać poniższych kryteriów:
V Ostrza narzędzi muszą znajdować się zawsze we właściwym stanie i muszą być ostre.
V Kąt przyłożenia musi być dostatecznie duży, tak aby zawsze do obrabianego przedmiotu

przylegało tylko ostrze, w celu uniknięcia tarcia (porównaj również Tabela 1.24).
V Należy dbać o właściwe odprowadzanie wiórów, aby uniknąć spiętrzeń ciepła.
V Środki chłodzące z reguły nie są konieczne, jednak stosuje się je przy wytwarzaniu dużej

ilości ciepła i do odprowadzania wiórów (np. przy wierceniu i gwintowaniu). Można
używać do tego zwykłych środków chłodzących lub emulsji wiertarskiej. Przy obróbce
tworzyw mających skłonność do pękania naprężeniowego, jak np. PC, należy używać
do chłodzenia wody albo sprężonego powietrza.

Rys. 1.26 Klasyfikacja różnych tłoczyw prasowanych według wytrzymałości jednostkowej i potencjału 
konstrukcji lekkiej
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Jeśli chodzi o stosowane obrabiarki, to przekroje, listwy i długie profile albo przedmioty
poddawane obróbce zgrubnej należy obrabiać na obrabiarkach do drewna. Do obróbki
przez frezowanie i toczenie sprawdziły się obrabiarki używane do obróbki metali lekkich.
Na narzędzia dobrze nadają się do skrawania występujące w handlu płytki ze stopów
twardych oraz narzędzia ze stali HSS. Stosunkowo niewielka twardość nie stawia żadnych
szczególnych wymagań jakości materiału narzędzi skrawających. Geometrię ostrzy,
stosowaną do obróbki metali i drewna, można zastosować bez zmian przy skrawaniu
tworzyw sztucznych. W tych warunkach prawie niezauważalne jest zużycie krawędzi
skrawających i tym samym trwałość jest prawie nieograniczona.
Występujące siły skrawania są istotnie niższe niż w przypadku skrawania metali. W związku
z tym wystarczają również mniejsze siły mocowania. Zbyt duże siły mocowania powodują
często odkształcenia obrabianych przedmiotów (zwłaszcza cienkościennych).  
Tolerancje obróbki przedmiotów z tworzyw termoplastycznych są o wiele większe,
niż stosowane przy obróbce części metalowych. Powodem jest istotnie większy
współczynnik rozszerzalności cieplnej tworzyw sztucznych, zmiana objętości wskutek
wchłaniania wilgoci i odkształcenia, występujące w czasie obróbki, z powodu uwalniania
się naprężeń szczątkowych. 

Toczenie Frezowanie Wiercenie Cięcie

Piły taśmowe Piły tarczowe

Materiał narzędzia 
skrawającego

SS SS SS SS HM SS HM

Kąt przyłożenia  α [°] 5 ... 15 5 ... 15 3 ... 10 30 ... 40 10 ... 15 30...40 10...15

Kąt natarcia γ [°] 0 ... 10 10 ... 15 3 ... 5 0 ...8 5 ... 8 0 ... 5

Kąt ustawienia noża 
tokarskiego κr [°]

45 ... 60 – – – –

Kąt wierzchołkowy 
wiertła σ [°]

– – 60...90 (110) – –

Podziałka 
zębów T [mm]

– – – 2 ...8

Prędkość skrawania 
vc [m/min]

200 ... 500 400 ... 800 50 ... 100 50 ... 500 1000 ... 3000

Posuw f [mm/obr] 0,1 ... 0,51) 0,052) 0,1 ... 0,5 – –

1) Głębokość skrawania  ap do 6 mm
2) Posuw na ostrze [mm/ząb]

Tabela 1.25 Geometria narzędzi, prędkości skrawania i posuwy przy skrawaniu tworzyw sztucznych
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Gwintowanie przy użyciu normalnych narzędzi nie stwarza żadnych trudności. Nie należy
przekraczać kąta natarcia 0°. Jeżeli śruby są często odkręcane, zwoje gwintu mogą ulec
uszkodzeniu. W przypadku rzadko odkręcanych połączeń sprawdziły się śruby
samogwintujące (nie dotyczy to wkrętów samogwintujących do blach).

4.8.2 Skrawalność tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami  (FVK)
Typowymi zadaniami obróbkowymi w dziedzinie kompozytów włóknistych są obróbka
wykańczająca i kształtowanie powierzchni funkcjonalnych. Ze względu na dużą liczbę
kombinacji włókien i matryc, w związku ze specyficznymi dla kompozytów czynnikami
wpływu, poszczególne aspekty skrawania mogą być często rozpatrywane tylko
w połączeniu z jednym wariantem kompozytu.
W przeciwieństwie do duroplastów, które pozostają w stanie stałym aż do osiągnięcia
temperatury rozkładu, termoplasty miękną powyżej temperatury 200°C. Dlatego niska
odporność termiczna materiałów macierzystych ulega jeszcze większemu zmniejszeniu.
Nadtopiony materiał macierzysty może także kleić się do ostrza narzędzia, co powoduje
wzrost jego zużycia. 
W porównaniu z tkaninami włóknistymi, obróbka laminatów wzmocnionych matami
włóknistymi jest nieporównywalnie łatwiejsza. Podczas gdy w przypadku wzmocnienia
matami trzeba jedynie pokonać wytrzymałość włókien na rozciąganie i zginanie,
to w przypadku tkanin dochodzi do tego wzmacniające działanie struktury tekstylnej.
Do obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami konieczne są więc
takie materiały narzędzi skrawających, które posiadają dużą odporność na zużycie
abrazyjne.  Do materiałów tych zaliczają się, oprócz stopów twardych (gatunek K), kryształy
azotku boru (CBN) i polikrystaliczny diament (PKD) - patrz także rozdział Podstawy.
Stopy twarde wykazują wprawdzie dużą elastyczność pod względem geometrii
ostrza i są tanie w produkcji, ale ich trwałość przy obróbce tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknami jest na ogół o wiele mniejsza niż polikrystalicznego diamentu.
Dzięki istotnie większej twardości i przewodności cieplnej PKD, w porównaniu
ze stopami twardymi i kryształami azotku boru, materiał ten stosuje się zwłaszcza
do obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Z uwagi na stosunkowo
wysoki koszt PKD, alternatywę stanowią narzędzia ze stopów twardych, powlekane
diamentem.
Zużycie występuje zwłaszcza na powierzchni przyłożenia zaokrągl nych krawędzi
skrawających, a w przypadku zastosowania niepowlekanych stopów twardych także
w formie niewielkiego zużycia żłobkowego (patrz także rozdział Podstawy).
Niepowlekany stop twardy, wskutek dużego obciążenia ściernego, zużywa się silnie
na powierzchni przyłożenia, co powoduje zwiększenie powierzchni tarcia pomiędzy
obrabianym przedmiotem a narzędziem. Prowadzi to do podwyższenia temperatury
skrawania i do rozkładu macierzystego tworzywa sztucznego. Narzędzia powlekane
diamentem albo diamentowe zużywają się wskutek zaokrąglenia krawędzi skrawających
i mikrowykruszeń, aż do zniszczenia ostrza wskutek dużych odprysków. 
Jeśli chodzi o geometrię ostrzy, to należy zabiegać aby wyszczerbienie ostrzy i promień
zaokrąglenia były niewielkie.

o
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Z uwagi na wyraźną kruchość włókien szklanych i węglowych, geometria narzędzi może
odpowiadać geometrii stosowanej do obróbki metali  (porównaj też Tabela 1.25).
Do frezowania przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych zawierających
ukierunkowane włókna długie należy stosować dwuostrzowe frezy bez linii śrubowej,
z bardzo ostrymi ostrzami, gdyż tylko takie narzędzia umożliwiają dokładne oddzielenie
włókien. Korzystny okazał się kąt ostrza β około 75° przy kącie natarcia γ wynoszącym 0°.
Zmniejszenie kąta natarcia i tym samym “ostrzejsze” ostrze są korzystne tylko przez krótki
czas, gdyż towarzyszy im większe zużycie.
Siły skrawania są bardzo małe w porównaniu z obróbką metali. Występuje jednak silna
zależność jakości obróbki od ukierunkowania włókien. Zasadniczo trzeba zwrócić uwagę
na wynikające z właściwości materiału trudności przy skrawaniu CFK, związane
z niejednorodnością struktury materiału oraz dużą abrazyjnością włókien węglowych.
Powoduje to, że przebieg skrawania jest bardzo odmienny od obróbki metali.
W przypadku włókien węglowych wynika to z kruchej i bardzo twardej charakterystyki
pękania,  co wywiera wpływ na skrawalność.

Toczenie Frezowanie Wiercenie Cięcie

Piły 
taśmowe

Piły 
tarczowe

Materiał narzędzia 
skrawającego

HM / PKD HM / PKD HM / PKD HM / PKD HM / PKD

Kąt przyłożenia α [°] 5 ... 10 5 ... 10 6 ... 8 25 ... 40 10 ... 15

Kąt natarcia γ [°] 10 ... 15 5 ... 15 6 ... 10 0 ... 8 0 ... 15

Kąt ustawienia noża 
tokarskiego κr [°]

45 ... 60 – – – –

Kąt wierzchołkowy wiertła σ [°] – – 90 ... 120 – –

Podziałka zębów T [mm] – – – 4 ... 6 8 ... 25

Prędkość skrawania vc [m/min] ... 400 1000 ... 1500 100 ... 120 300 1000 ... 3000

Posuw f [mm/obr.] 0,05 ... 0,51) 0,052) 0,1 ... 0,3 – –

Wskazówka: Wszystkie wartości należy traktować jedynie jako wartości orientacyjne. Istnieje duża 
zależność parametrów skrawania od rodzaju i ukierunkowania włókien.
1) Głębokość skrawania ap do 10 mm
2) Posuw na ostrze  [mm/ząb]

Tabela 1.26 Geometria narzędzi, prędkości skrawania i posuwy przy obróbce tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknami
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5 Ocena właściwości na podstawie pomiaru twardości 
materiału

Twardość we wszystkich metodach pomiaru jest podawana jedynie jako wartość liczbowa,
bez jednostek. Zamiast jednostki podaje się za wartością liczbową skrót metody badań.
Niekiedy do wartości liczbowej dodaje się jednostkę N/mm2. Ten sposób zapisu nie
odpowiada zwykle stosowanym metodom badania twardości według DIN.

5.1 Badanie twardości metali

5.1.1 Statyczne metody badania twardości
W statycznych metodach pomiaru obciążenie pomiarowe jest przykładane uderzeniowo
i działa na próbkę przez określony czas. Po odciążeniu dokonuje się pomiaru powstałego
odcisku. 

Nazwa Norma Oznaczenie 
skrótowe

Opis Zastosowanie

Pomiar powierzchni odcisku

Metoda 
BRINELLA

DIN EN 
ISO
6506-1

HB Określanie średnicy 
odcisku wykonanego 
przez kulkę ze stopów 
twardych

Tylko do materiałów    
miękkich, twardość 
najwyżej 450 HB

Metoda 
VIKKERSA

DIN ISO 
4516,
DIN EN 
ISO
6507-1

HV Określanie kwadratowej 
powierzchni odcisku 
wykonanego przez 
ostrosłup diamentowy

Zastos. uniwersalne, 
do b. miękkich 
i b. twardych materiałów, 
części cienkich i warstw. 
Wartość twardości 
od 3 HV (np. ołów), 
do 1800 HV (stop twardy) 
i 3599 HV (CBN).

Pomiar głębokości odcisku

Metoda 
ROCKWELLA B

DIN EN 
ISO
6508-1

HRB Określanie głębokości 
odcisku wykonanego 
przez kulkę ze stopów 
twardych

Do materiałów średniej 
twardości, np. stali 
o małej zawartości 
węgla albo mosiądzu. 
Wartość twardości 
od 35 HRB do 100 HRB.

Metoda 
ROCKWELLA C

HRC Określanie głębokości 
odcisku wykonanego 
przez stożek diamentowy

Przeważnie 
do stali hartowanych 
i odpuszczanych. Metoda  
stos. najczęściej do pomiaru 
równomierności obróbki 
cieplnej. Dopuszczalne 
wartości od 20 HRC 
do 70 HRC.

Tabela 1.27 Metody badania twardości metali według DIN
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5.1.2 Porównanie wyników 
pomiarów twardości

Dokładnie porównywalne są jedynie
wyniki pomiarów uzyskane przy zastoso-
waniu tej samej metody, w tak ich
samych warunkach. Porównanie wyni-
ków pomiarów twardości, uzyskanych
różnymi metodami, jest dopuszczalne
tylko dla podobnych materiałów. 
Na Rys.1.27 porównano  skale wartości
czterech stosowanych metod pomiaru. 
Porównanie dotyczy stali i odpowiada
tabelom porównawczym twardości
według DIN.
DIN 50 150 przewiduje sposób szaco-
wania wytrzymałości stali na rozciąganie
na podstawie twardości mierzonej  me-
todą Vickersa.
Wytrzymałość na rozciąganie dla
materiałów o twardościach w zakresie
od 80 do 650 HV, Rm (w N/mm2) wynosi
średnio:

(równ. 1.2)

Współcz. c w szacowaniu wytrzymałości na rozciąganie Rm jest najczęściej proponowany w wysokości:
c ≈ 3,5 do stali,
c ≈ 5,5 do Cu i stopów Cu wyżarzonych,
c ≈ 4,0 do Cu i stopów Cu poddanych obróbce plastycznej na zimno,
c ≈ 3,7 do Al i stopów Al.

5.2 Badanie twardości tworzyw sztucznych
Najważniejsze metody badań twardości polegają, w przypadku tworzyw sztucznych, tak samo
jak przy pomiarze metali, na ustaleniu twardości oznaczonej przez wciskanie. Metody badań
stosowane do tworzyw sztucznych pochodzą z metod opracowanych pierwotnie do metali.

5.2.1 Twardość tworzyw sztucznych twardych oznaczana przez              
wciskanie kulki

W porównaniu z metalami tworzywa sztuczne wykazują wyraźny nienewtonowski charakter
odkształcenia. Po zwolnieniu obciążenia wgłębnika momentalnie cofa się odkształcenie  sprężyste,
a następnie stopniowo cofa się odkształcenie o charakterze nienewtonowskim. Wskutek tego
zmierzona głębokość odcisku (i obliczona na tej podstawie twardość) zależy nie tylko od czasu
obciążenia, ale również od czasu, który upłynął od momentu zwolnienia obciążenia. 

Rm c HV (albo HB)⋅=

Rys 1.27 Porównanie wyników pomiarów twardości 
według DIN 50 150
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Przy pomiarze twardości tworzyw sztucznych lepiej jest więc pozostawić wgłębnik przez
pewien czas pod obciążeniem i następnie zmierzyć całą głębokość odcisku (sprężystą,
częściowo nienewtonowską i nienewtonowską) pod obciążeniem. Na tej zasadzie określa się
zarówno zmodyfikowaną twardość Rockwella α, jak również zwykle stosowaną twardość
oznaczaną przez wciskanie kulki (DIN 53456).
Należy zwrócić uwagę, że wyników pomiarów, w których mierzy się całkowity odcisk (twardość
według metody Rockwella α, twardość oznaczana przez wciskanie kulki) nie można porównać
z wynikami, których podstawę stanowi trwały odcisk (twardość określana metodą Rockwella,
Brinella i Vickersa). Chodzi przy tym o dwie zasadniczo różne metody badań.
W poniższej tabeli przedstawiono twardość różnych tworzyw termoplastycznych
i duroplastycznych, oznaczoną przez wciskanie kulki. Dla porównania podano twardość
niektórych metali, określoną metodą Brinella.

Grupa materiałowa 
GARANT

Oznaczenie Rodzaj tworzywa 
sztucznego

Twardość oznaczona 
przez wciskanie kulki  
[N/mm2]

Termoplasty

20.0 PA 6/6 poliamid 60 do 80

PE o małej gęstości Polietylen 14 do 20

PE o dużej gęstości Polietylen 18 do 30

PP Polipropylen 65 do 80

PS polistyren 110

PVC twarde polichlorek winylu 120

Duroplasty

20.1 EP żywica epoksydowa 150 do 180

PF (wypraski) żywica fenolowa 130

UP żywica poliestrowa 130 do 200

Metale

17.0 do 17.2 stopy aluminium 900 do 1100

18.1 i 18.2 mosiądz 700 do 1400

18.3 do 18.6 brąz 600 do 1800

15.0 do 15.3 żeliwo 1400 do 2400

10.0 do 10.2 stal hartowana 1300 do 2500

Tabela 1.28 Twardość różnych rodzajów tworzyw sztucznych i metali oznaczona przez wciskanie kulki
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5.2.2 Twardość miękkich tworzyw sztucznych według Shore'a
Do pomiaru twardości zmiękczonych tworzyw sztucznych albo tworzyw podobnych do
gumy stosuje się zwykle prostą, lecz niezbyt dokładną metodę badania twardości według
Shore'a (DIN 53505), w której wgłębnikiem jest trzpień stalowy (o kształcie A, C albo D).
Głębokość penetracji odczytuje się na czujniku zegarowym (jednostki twardości Shore od
zera = brak oporu, to znaczy maksymalny odcisk, do sto = bardzo duży opór, to znaczy brak
odcisku).

Twardość 
według Shore’a,
kształt A
(stożek ścięty) 
DIN 53505

Twardość według 
Shore’a, kształt C
(stożek ścięty) 
DIN 53505

Twardość według 
Shore’a, kształt D 
(stożek) 
DIN 53505

Twardość α−
Rockwella 
kształt B
ASTM D 785

Twardość 
oznaczona przez 
wciskanie kulki  
[N/mm2] 
DIN 53456

Zwłaszcza do 
miękkich tworzyw 
sztucznych

Do miękkich, ale stosunkowo sztywniejszych 
tworzyw sztucznych, zwłaszcza w celu dalszego 
zróżnicowania twardości

Zwłaszcza dla twardych tworzyw 
sztucznych

40 – – – –

45 – – – –

50 – – – –

55 – – – –

60 – – – –

65 – 17 – –

70 36 22 – –

75 43 28 – –

80 50 30 – 4,8

85 57 34 – 6

90 65 38 – 8,5

– 70 43 – 11

93 75 48 – 13

– 80 51 – 15

– 85 53 – 18,5

– 90 55 – 20

– – 57 – 25

– – 59 46 30

– – 61 – 35

Tabela 1.29 Porównanie liczbowych wartości twardości
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Tabela 1.29 Porównanie liczbowych wartości twardości - ciąg dalszy

Twardość 
według Shore'a,
kształt A
(stożek ścięty) 
DIN 53505

Twardość według 
Shore'a, kształt C
(stożek ścięty) 
DIN 53505

Twardość według 
Shore'a, kształt D 
(stożek) 
DIN 53505

Twardość α−
Rockwella
kształt B
ASTM D 785

Twardość 
oznaczona przez 
wciskanie kulki  
[N/mm2] 
DIN 53456

Zwłaszcza do 
miękkich tworzyw 
sztucznych

Do miękkich, ale stosunkowo sztywniejszych 
tworzyw sztucznych, zwłaszcza w celu dalszego 
zróżnicowania twardości

Zwłaszcza do twardych tworzyw 
sztucznych

– 95 64 – 40

– – 67 – 45

– – 71 85 50

– – 74 88 60

– – 77 90 70

– – 80 93 80

– – 83 96 90

– – 86 97 100

– – 90 100 120

– – – 103 140

– – – 106 160

– – – 109 180

– – – 113 200

– – – 117 220

– – – 122 240
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