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Ćwiczenie 9 

Stale narzędziowe 
 

 
Rysunek 1. Klasyfikacja stali narzędziowej. 
  

Ze stali narzędziowej wykonuje się narzędzia służące do kształtowania wszystkich 
grup materiałów: metali (przez kucie, skrawanie, cięcie, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie 
czy odlewanie do form metalowych), polimerów, ceramik i kompozytów. 
 Stale narzędziowe muszą być zatem materiałami twardymi, odpornymi na ścieranie, 
na działanie ciepła i zdolnymi do przenoszenia dużych naprężeń, przy bardzo małym zużyciu. 
Ich twardość i wytrzymałość musi być większa niż kształtowanych przez nie materiałów. 
Właściwości stali narzędziowych wynikają z ich składu chemicznego. Głównym celem 
dodawania pierwiastków stopowych jest: zwiększenie hartowności, odporności na 
odpuszczające działanie ciepła oraz zachowanie twardości w wysokiej temperaturze. 
Najczęściej są to: Cr, Mo, W, V, Mn. Stale te są wytapiane w małych łukowych piecach 
elektrycznych. Mogą być również wykonywane techniką metalurgii proszków, gdy pożądany 
skład chemiczny jest trudny do uzyskania tradycyjną techniką. 
 Przy wytwarzaniu stali narzędziowych dąży się do uzyskania jak największej ich 
żywotności, gdyż przekłada się to na zmniejszenie kosztów, np. narzędzia skrawające o dużej 
żywotności rzadziej trzeba ostrzyć a matrycą ze stali narzędziowej o dużej wytrzymałości 
można wykonać większą ilość odkuwek. Dlatego też, pożądane jest dążenie do osiągnięcia 
jak najwyższej trwałości powyższych stali, o ile oczywiści będzie to ekonomicznie 
uzasadnione. 
 Podstawowymi własnościami stali narzędziowych są: 
- odporność na zużycie i odkształcenie 
- udarność 
- odporność na odpuszczające działanie ciepła. 
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Odporność na odpuszczające działanie ciepła zależy od pierwiastków stopowych tworzących 
węgliki, wywołujące twardość wtórną. Odporność na zużycie rośnie wraz z zawartością węgla 
i pierwiastków węglikotwórczych, lecz jednocześnie maleje udarność. 
 Istotnym parametrem i najczęściej mierzonym jest twardość. Wzrost twardości 
powoduje zwiększenie odporności na zużycie ścierne i wytrzymałość, a spadek odporności na 
pękanie i ciągliwość. 
 Skład chemiczny poszczególnych grup stali narzędziowych określa norma PN-EN ISO 
4957:2002 (U).  

Klasyfikacja tych stali przedstawiona została na rysunku 1. 
  

1.1. Stale narzędziowe do pracy na zimno 
 

 Stale narzędziowe do pracy na zimno 
przeznaczone są do wyrobu narzędzi, których 
temperatura podczas pracy nie przekracza 180°C. Stale 
te cechuje duża twardość i odporność na ścieranie, co 
wynika ze stosowania ich w stanie zahartowanym i 
nisko odpuszczonym. Gatunki o większej ciągliwości 
przeznaczane są na narzędzia narażone na działanie 
obciążeń o charakterze dynamicznym. Stale 
narzędziowe do pracy na zimno dzielimy na stale 
niestopowe oraz stopowe. 

 

1.1.1. Stale narzędziowe niestopowe do pracy na zimno 
 
 Wymaganiami stawianymi stalom niestopowym do pracy na zimno jest przede 
wszystkim duża twardość i odporność na ścieranie. Stale te oznacza się podając po literze C 
procentowy udział zawartości węgla natomiast kończąca oznaczenie litera U symbolizuje 
przeznaczenia stali na narzędzia. Przykładowe oznaczenie C120U symbolizuje stal 
niestopową narzędziową przeznaczona do pracy na zimno o zawartości węgla 1.2%. Stale 
zawierające mniejszy udział węgla przeznaczane są do wyrobu narzędzi pracujących 
udarowo, takich jak przecinaki czy młotki.  

Stale o zwiększonej zawartości węgla wykorzystuje się do wyrobu narzędzi tnący do 
drewna, tworzyw sztucznych jak również do wyrobu narzędzi rolniczych. Jedną z 
zasadniczych cech klasyfikujących stale tej grupy jest hartowność. Porównując stop C70U 
oraz C120U zauważamy mniejszą hartowność pierwszego z nich wynikającą z małej 
zawartości Mn oraz Si. Z reguły stale tego rodzaju hartowane są w wodzie z temperatur w 
zakresie od 770 do 810°C i odpuszczane w temperaturze do 180°C. 

Wart odnotowanie jest korzystny rozkład naprężeń własnych tych materiałów. W 
warstwie powierzchniowej martenzytycznej występują naprężenia ściskające, które pozwalają 
niwelować występujące podczas pracy narzędzia naprężenia rozciągające. 

 
 
 
 
 
 

Rys.1.Nożyce fryzjerskie. 
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Tablica 1. Skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej i twardości stali narzędziowych 
niestopowych do pracy na zimno, wg PN-EN ISO 4957:2002 (U) 

Średnia zawartość
pierwiastków1), % Temperatura, °C Twardość 

Znak 
stali C Si Mn hartowania odpuszczania 

po 
wyżarzaniu 
HB 

po hartowaniu
i odpuszczaniu
HRC 

C45U 0,45 0,28 0,70 810 ≤ 2072) ≥ 54 
C70U 0,70 800 ≤ 183 ≥ 57 
C80U 0,80 790 ≤ 192 ≥ 58 
C90U 0,90 ≤ 207 ≥ 60 
C105U 1,05 

780 
≤ 212 ≥ 61 

C120U 1,20 

0,20 0,25 

770 

180 

≤ 217 ≥ 62 
1) Zawartość: P ≤0,03%, S ≤ 0,03% 
2) Twardość w stanie surowym 

 

1.1.2.  Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno 
 

W przypadku, gdy podczas pracy narzędzia występują znaczne naciski, konieczne jest 
zwiększenie grubości warstwy zahartowanej i wytrzymałości rdzenia. Efekt ten można 
uzyskać przy zastosowaniu stali wzbogaconych dodatkami stopowymi. Najczęściej stale 
zawierają Cr, Mo, W oraz V a więc pierwiastki posiadające zdolność tworzenia węglików, co 
z kolei prowadzi do wzrostu odporności na ścieranie. Pierwiastki stopowe powodują również 
zwiększenie hartowności pozwalające na hartowanie stali stopowych w oleju lub powietrzu, 
dzięki czemu zmiany wymiarowe obrabianej cieplnie części są dużo mniejsze niż w 
przypadku procesu przeprowadzanego w sposób tradycyjny. Hartowanie w ośrodkach innych 
niż woda zmniejsza zniekształcenia wyrobu oraz minimalizuje prawdopodobieństwo 
tworzenia się pęknięć hartowniczych.  

W przypadku stopów wysokochromowych odporność na ścieranie rośnie wraz z 
zawartością węgla. Gdy zawartość C oraz Cr jest zbyt duża stop znacząco traci na 
przewodności cieplnej, co prowadzi do niekorzystnego rozkładu naprężeń własnych i 
zniekształceń wyrobu podczas obróbki cieplnej. Mała zawartość węgla pozwala na uzyskanie 
dobrej odporności na uderzenia oraz wstrząsy, wykorzystywanej do wytwarzania narzędzi 
takich jak młoty pneumatyczne. W niektórych stalach zwiększenie zawartości Si daje 
możliwość przeprowadzenia odpuszczania w wyższej temperaturze, co owocuje dużym 
wzrostem ciągliwości przy niewielkim spadku twardości.  

Stale stopowe poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków stopowych we 
właściwych proporcjach, pozwalają na optymalizację właściwości w zależności od ich 
przeznaczenia.  
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Tablica 2. Skład chemiczny, temperatura hartowania i twardość w stanie obrobionym cieplnie 
stali narzędziowych do pracy na zimno, wg PN-EN ISO 4957:2002 (U) 

Średnia zawartość pierwiastków1), % 
Znak stali C Si Mn Cr Mo V inne 

Temperatura 
hartowania, 
°C 

Twardość 
HRC 

105V 1,05 0,20 0,25 - - 790 61 
50WCrV8 0,50 920 56 
60WCrV8 0,60 0,85 0,30 1,1 0,15 W: 2,0 910 58 
102Cr6 1,02 0,35 1,5 840 60 
21MnCr5 0,21 0,25 1,25 1,2 

- 

- 2) 
70MnMoCr8 0,70 0,30 2,15 1,1 1,15 

- 
835 58 

90MnCrV8 0,90 2,00 0,4 

- 

790 
95MnWCr5 0,95 1,20 0,5 - 0,13 W: 0,6 800 
X100CrMoV5 1,00 

0,25 
0,60 5,2 1,05 0,25 970 

60 

X153CrMoV12 1,53 0,85 0,85 1020 61 
X210Cr12 2,05 0,35 0,40 - 

X210CrW12 2,15 0,25 0,45 
12,0 - W: 0,7 970 62 

35CrMo7 0,35 0,50 0,80 1,8 0,45 - 3) 
40CrMnNiMo8-6-
4 0,40 0,30 1,45 2,0 0,20 Ni: 1,1 - 3) 

45NiCrMo16 0,45 0,25 0,35 1,4 0,25 Ni: 4,1 850 
X40Cr14 0,40 13,5 - - 1010 52 

X38CrMo16 0,38 
≤ 
1,00 

≤ 
1,00 16,0 1,15 

- 

Ni ≤ 
1,0 - 3) 

1) Zawartość: P ≤0,03%, S ≤ 0,03% 
2) Twardość tej stali po nawęglaniu, hartowaniu i odpuszczaniu powinna wynosić 60 HRC 
3) Ta stal jest dostarczana zwykle po hartowaniu i odpuszczaniu, o twardości ok. 300 HB. 
   Temperatura odpuszczania stali narzędziowych do pracy na zimno wynosi 180°C. 

 

1.2. Stale narzędziowe do pracy na gorąco 
 
 Stale narzędziowe do pracy na gorąco stosowane są na narzędzia do pracy w temp. 
250 � 700ºC. Stosowane są m.in. na matryce, przebijaki, trzpienie, formy odlewnicze czy 
narzędzia do wyciskania. Wymagania stawiane stalom do pracy na gorąco to: 
- odporność na odkształcenie w wysokiej temperaturze 
- odporność na obciążenia dynamiczne i działanie karbu 
- odporność erozyjna 
- odporność na zmęczenie cieplne 
- małe zmiany kształtu podczas obróbki cieplnej 
- skrawalność. 
 Naprężenia cieplne oraz mechaniczne powodują tworzenie się siatki pęknięć 
powierzchniowych (pęknięcia ogniowe). Można przeciwdziałać temu zjawisku dodając Si 
oraz Cr. Pierwiastki te zwiększają wytrzymałość zmęczeniową, odporność na utlenianie i 
wytrzymałość w wysokiej temperaturze. 
 Zmęczenie cieplne wynikające z cyklicznego nagrzewania i chłodzenia warstwy 
powierzchniowej, powodujące rozszerzanie się jej i kurczenie, poprzez kontakt z gorącym 
materiałem formowanym, jest najczęstszą przyczyną zużywania się narzędzi do pracy na 
gorąco. Pożądane właściwości do takich zadań mają stale narzędziowe o stosunkowo małej 
zawartości węgla wynoszącej 0,3 � 0,55%, zawierające Cr, V, Mo i W, a czasami również Si, 
Ni i Co. Stale o niezbyt dużej zawartości pierwiastków stopowych cechuje dobra 
przewodność cieplna, co skutkuje mniejszą skłonnością do pęknięć spowodowanych 
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Rys. 2. Forma wtryskowa. 

zmęczeniem cieplnym. Szok cieplny można zmniejszyć przez staranne podgrzanie narzędzia 
do temperatury pracy. 

 Stale narzędziowe do pracy na 
gorąco stosuje się także na formy 
wtryskowe do kształtowania polimerów. 
Stale na formy charakteryzuje duża 
czystość, jednorodność i hartowność, 
dlatego stal jest wytapiana w piecu 
elektrycznym, odgazowana w próżni i 
odtleniania przy użyciu specjalnych 
technik. Kombinacja kucia spęczającego i 
obróbki cieplnej ujuednorodniającej 
pozwala uzyskać jednorodną strukturę, 
bez rzadzizn i pustek. 
 Podstawowe znaczenie, przy 

doborze stali narzędziowej do pracy na gorąco ma temperatura, do jakiej nagrzewa się 
narzędzie. Do temp. ok. 420ºC stosuje się stale chromowe. Do wyższych temperatur stosuje 
się stale zawierające  dodatkowo Mo, W i V. 
 
Tablica 3.Skład chemiczny, temperatura hartowania i odpuszczania oraz twardość w stanie 
obrobionym cieplnie stali narzędziowych do pracy na gorąco, wg PN-EN ISO 4957:2002 (U) 

Średnia zawartość pierwiastków1), % Temperatura, °C Znak stali C Si Mn Cr Mo V inne hartowania odpuszczania 
Twardość 
HRC 

55NiCrMoV7 0,55 0,75 1,0 0,45 0,10 Ni: 
1,7 850 500 42 

32CrMoV12-28 0,32 
0,25 

0,30 3,0 2,75 0,55 1040 46 
X37CrMoV5-1 0,37 1,00 5,2 1,30 0,40 1020 48 
X38CrMOV5-3 0,38 0,40 5,0 2,95 0,50 1040 
X40CrMoV5-1 0,40 1,00 

0,40 
5,2 1,35 1,00 1020 

500 
50 

50CrMoV13-15 0,50 0,50 0,70 3,3 1,50 0,25 

- 

1010 510 56 

X30WCrV9-3 0,30 0,25 0,30 2,9 - 0,40 W: 
9,0 1150 600 

X35CrWMoV5 0,35 1,00 5,1 1,45 0,35 W: 
1,4 1020 550 

38CrCoWV18-17-
17 0,38 0,35 

0,35 
4,4 0,40 1,90 

W: 
4,2 
Co: 
4,3 

1120 600 

48 

1) Zawartość: P ≤0,03%, S ≤ 0,03% 
 

1.3. Stale szybkotnące 
 
 Stale szybkotnące są stalami stosowanymi na 
narzędzia skrawające z dużymi szybkościami, a zatem 
muszą one mieć dużą twardość w wysokich temperaturach. 
Charakteryzują się dużą zawartością węgla i pierwiastków 
stopowych, tworzących węgliki, np. V, Mo, W i Cr. 
Niektóre z nich zawierają również Co. Skład chemiczny 
zmienia się w bardzo dużym zakresie, co ilustruje tablica 4.  
 Własności tnące stali szybkotnącej są zależne od: 
- odporności na ścieranie 
- udarności 

Rys.3. Trzpień 
frezarski [3]. 
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- odporności na odpuszczające działanie ciepła. 
 Odporność na ścieranie zależy od twardości osnowy oraz rodzaju, kształtu i 
zawartości węglików pierwotnych (MC, M6C). Udarność jest określana stanem odpuszczonej 
osnowy, wielkością byłego ziarna austenitu oraz przestrzennym rozmieszczeniem i rozkładem 
wielkości węglików pierwotnych. Osnowa stali szybkotnącej składa się z dobrze 
odpuszczonego martenzytu i węglików powodujących twardość wtórną. Zmiany w osnowie 
podczas pracy narzędzia są zależne głównie od ułamka objętości i wielkości węglików 
powodujących twardość wtórną oraz od ich skłonności do koagulacji. W stali szybkotnącej 
występują węgliki: M6C, M23C6, MC, M2C, M3C. Skład chemiczny oraz parametry obróbki 
cieplnej decydują o tym, jakie węgliki i w jakich ilościach występują w stali szybkotnącej. 
 W i Mo są podstawowymi pierwiastkami stopowymi stali szybkotnących. Im większa 
ich zawartość tym lepsze właściwości tnące stali. Względy ekonomiczne decydują o tym, 
który z tym pierwiastków jest stosowany. Oba pierwiastki opóźniają procesy występujące 
podczas odpuszczania i dzięki temu zwiększają efektywność cięcia. Stale o dużej zawartości 
Mo mają nieco większą udarność przy tej samej twardości, niż stale o dużej zawartości W, 
natomiast stale z Mo są w większym stopniu narażone na odwęglenie niż stale z W. 
 Wanad spełnia dwa zadania jako pierwiastek stopowy w stali szybkotnącej: zwiększa 
odporność na ścieranie dzięki tworzeniu węglików pierwotnych MC oraz powoduje twardość 
wtórną przez powstający podczas odpuszczania węglik VC. Jest to najbardziej 
węglikotwórczy pierwiastek w typowych stalach szybkotnących. Na każdy 1%V należy 
zwiększać zawartość C, o co najmniej 0,1%. 
 Chrom jest stałym dodatkiem do stali szybkotnącej, zazwyczaj w ilości 4%. Głównym 
zadaniem tego pierwiastka jest zwiększenie hartowności stali. 
 Kobalt poprawia własności wysokotemperaturowe stali. Narzędzia mogą skrawać 
szybciej, ponieważ Co zwiększa twardość na gorąco i efekt twardości wtórnej oraz zwiększa 
przewodność cieplną stali szczególnie w wysokiej temperaturze. Powoduje zatem 
efektywniejsze chłodzenie ostrza w czasie pracy. 
 Mikrostrukturę stali szybkotnącej powinna stanowić twarda i jednorodna osnowa z 
dużym ułamkiem drobnych i równomiernie rozmieszczonych nierozpuszczonych podczas 
austenityzowania, jak i tworzących się podczas obróbki cieplnej węglików o dużej twardości i 
stabilności. Dlatego głównym celem procesu wytwarzania stali szybkotnącej jest uzyskanie 
takiej mikrostruktury. 
Tablica 4. Skład chemiczny, temperatura hartowania i odpuszczania oraz twardość w stanie 
obrobionym cieplnie stali szybkotnącej, wg PN-EN ISO 4957:2002 (U) 

Średnia zawartość pierwiastków1), % Temperatura, °C Znak stali C W Mo V Co Cr hartowania odpuszczania Twardość HRC 

HSO-4-1 0,81 - 4,3 1,0 4,2 1120 60 
HS1-4-2 0,90 1,1 4,5 2,0 4,0 1180 63 
HS18-0-1 0,78 18,0 - 1,1 4,2 1260  
HS2-9-2 1,00 1,8 8,7 2,0 1200 64 
HS1-8-1 0,82 1,7 8,5 1,2 4,0 63 
HS3-3-2 0,99 2,9 2,7 2,4 1190 62 
HS6-5-2 0,84 1220 
HS6-5-2C 0,90 1,9 1210 
HS6-5-3 1,20 1200 
HS6-5-3C 1,29 

5,0 
3,0 1180 

HS6-6-2 1,05 

6,3 

6,0 2,5 1200 
HS6-5-4 1,33 5,6 4,6 4,0 

- 

HS6-5-2-5 0,91 1,9 4,8 1210 

64 

HS6-5-3-8 6,3 5,0 3,0 8,4 1180 65 
HS10-4-3-10 1,28 9,5 3,6 3,3 10,0 

4,2 

1230 

560 

HS2-9-1-8 1,10 1,6 9,5 1,1 8,0 4,0 1190 550 66 
1) Zawartość: P ≤0,03%, S ≤ 0,03% 
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2. Przebieg ćwiczenia. 
 Należy przeprowadzić obserwacje pod mikroskopem przygotowanych próbek ze stali 
narzędziowych. 
Przygotowane zgłady: 

1. Stale narzędziowe niestopowe (w stanie wyżarzonym, hartowane i odpuszczane) 
2. Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno (po obróbce cieplnej) 
3. Stale szybkotnące (po obróbce cieplnej) 

Podczas obserwacji należy określić fazy i składniki strukturalne, podać ich rodzaj i kształt 
oraz wzajemne rozmieszczenie. Narysować obserwowane mikrostruktury i zaznaczyć 
strzałkami składniki strukturalne. Zwrócić uwagę na rzeczywistą wielkość ziarna stali 
obserwowanych próbek. 
Sprawozdanie powinno zawierać: 

1. Krótki zarys podstawowych wiadomości o stalach narzędziowych. 
2. Rysunki mikrostruktur próbek stali narzędziowych. 
3. Zaznaczyć powiększenie i podać odczynnik którym trawiono zgład. Występujące fazy 

zaznaczyć i opisać. 
4. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników. 
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