
Witam uczniów w zawodzie ślusarz kl. I 

W części PKM3 będzie obowiązywał materiał nauczania –materiały konstrukcyjne i 

eksploatacyjne. Jest to ostatni tydzień kursu który trwa do 15.05.2020r. 
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1.Właściwości metali i stopów 

2.Charakterystyka materiałów eksploatacyjnych 

3.Proces otrzymywania stali  
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5.Charakterystyka stali 
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3.Proces otrzymywania stali 

Pozostałe tematy 4,5,6, proszę opracować samemu .Literatura-Technologia ogólna/podstawy 

technologii mechanicznych/autor-Aleksander Górecki lub skorzystać z internetu. 

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać do dnia 13.05.2020r. na kontakt  

krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl 

 

 

1.Wiadomości podstawowe o materiałach konstrukcyjnych  
Materiałami konstrukcyjnymi nazywamy materiały, które są wykorzystywane do budowy 
maszyn i urządzeń.  
Do materiałów konstrukcyjnych zaliczamy:  
- metale i ich stopy,  
- tworzywa sztuczne,  
- ceramikę,  
- kompozyty.  
 

2. Metale i ich stopy  
 
Wszystkie pierwiastki występujące w przyrodzie można podzielić na metale i nie-metale. 
Metale stanowią znaczną większość pierwiastków i wyróżniają się: połyskiem, 
nieprzezroczystością, dobrą przewodnością elektryczną i przewodnictwem cieplnym, a 
także – w licznych przypadkach – wykazują dobrą plastyczność. Metale odznaczają się 
innymi własnościami chemicznymi niż niemetale. Na przykład tlenki metali w połącze-niu z 
wodą tworzą zasady, a tlenki niemetali tworzą kwasy.  
Technicznie czyste metale, to znaczy takie, które zawierają pewną niewielką ilość 
zanieczyszczeń pochodzących z procesów metalurgicznych, są bardzo rzadko używane do 
wykonywania przedmiotów użytkowych.  
Metale przeważnie miesza się i stapia ze sobą w różnych proporcjach, tworząc sto-py. Stopy 
metali mają lepsze własności mechaniczne i technologiczne od czystych metali. Czyste 
metale mają gorsze własności odlewnicze niż ich stopy, ponieważ w stanie cie-kłym 
rozpuszczają w sobie pewną ilość gazów, które wydzielając się, podczas krzepnię-cia, tworzą 
w odlewach pęcherze obniżające jakość wyrobu. Na skutek swej niskiej twardości i dużej 
plastyczności czyste metale gorzej się obrabiają niż ich stopy, gdyż wióry przywierają do 
narzędzi skrawających.  



Natomiast korzystną własnością czystych metali jest ich większa odporność na nisz-czące 
działanie czynników chemicznych i elektrochemicznych, czyli odporność na koro-zję. Czyste 
metale odznaczają się również lepszą przewodnością elektryczną i przewod-nictwem 
cieplnym niż ich stopy. Własności metali i stopów technicznych dzieli się na:  
- chemiczne,  
- fizyczne,  
- mechaniczne  
- technologiczne.  
 
1.Własności chemiczne metali i stopów  
 
Do własności chemicznych metali i stopów zalicza się odporność na korozję i dzia-łanie 

czynników chemicznych oraz na działanie temperatury. Dużą odpornością na ko-rozję odznaczają 

się takie metale, jak srebro , złoto i platyna , w mniejszym stopniu — nikiel  i chrom 

 

 
2.Własności fizyczne metali i stopów  
Do własności fizycznych zalicza się: gęstość, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia, 
ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, przewodność elektryczną, własności magnetyczne, 
rozszerzalność cieplną i wygląd zewnętrzny.  
Gęstość jest to stosunek masy ciała jednorodnego do objętości, wyrażany w kg/m3 lub 
g/cm3.  
Stopy i metale lekkie, jak np. lit, sód , magnez, aluminium i ich stopy, od-znaczają się małą 

gęstością. Dużą gęstość mają metale ciężkie, np. żelazo, nikiel, miedź, wolfram , platyna i ich 

stopy. 

Temperatura topnienia stopów metali jest zwykle niższa od temperatury topnie-nia 
składnika o najwyższej temperaturze topnienia.  
Temperatura wrzenia dla większości metali jest dość wysoka. Do łatwo wrzących metali zalicza 

się kadm  i cynk. Temperatura wrzenia kadmu wynosi 767°C, a cynku 907°C. Tę własność cynku 

wykorzystuje się w hutnictwie, otrzymując czysty 

Metale łatwo topliwe mają temperaturę topnienia do 2000°C. Są to np. chrom, ko-balt, miedź, 

nikiel, platyna i żelazo. Do metali trudno topliwych zalicza się mo-libden , tantal i wolfram. 

Temperatura topnienia tych metali wynosi ponad 2000°C. Metale mają stałą temperatura 

topnienia 

Ciepło właściwe to ilość ciepła pobierana (lub oddawana) przez 1 kg danej sub-stancji przy 
zmianie temperatury o 1°K. Ciepło właściwe zależy od rodzaju substancji, temperatury i 
sposobu ogrzewania. Na ogół ciepło właściwe cieczy jest większe niż ciała stałego. Ciepło 
właściwe jest zawsze podawane wraz z zakresem temperatury, dla której je określono.  
Przewodnictwo cieplne jest jedną z charakterystycznych cech metali i stopów. Naj-lepszym 
przewodnikiem ciepła jest srebro, a następnie miedź, złoto i aluminium. Najgo-rzej 
natomiast przewodzi kadm, bizmut, antymon, ołów, tantal i nikiel. Miarą przewod-nictwa 
cieplnego jest ilość ciepła, jaka przepływa przez przewodnik o długości 1 m i przekroju 1 m2 

w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatury 1°K.  
Przewodnością elektryczną metali i stopów nazywamy zdolność przewodzenia prądu 
elektrycznego. Najlepszym przewodnikiem prądu jest srebro, a następnie miedź, złoto i 
aluminium. Dlatego na przewody elektryczne używa się miedzi lub aluminium, gdyż 
stawiają one najmniejszy opór przepływającemu prądowi elektrycznemu. Prze-wodność 
elektryczna maleje wraz ze wzrostem temperatury przewodnika.  
Własności magnetyczne metali i stopów polegają na ich zdolności magnesowania się. 
Najlepsze własności magnetyczne mają żelazo, nikiel i kobalt, a ze stopów – neodym i stal. Z 
materiałów tych buduje się najlepsze magnesy trwałe.  



Rozszerzalność cieplna metali i stopów przejawia się we wzroście wymiarów li-niowych i 
objętości pod wpływem wzrostu temperatury i kurczeniu się podczas chło-dzenia. 
Największą rozszerzalność cieplną wykazuje kadm, a najmniejszą wolfram. Zja-wisko 
rozszerzalności cieplnej ma duże znaczenie praktyczne i musi być uwzględniane w 
konstrukcjach mostów, urządzeń pracujących w zmiennych temperaturach i silnikach 
cieplnych.  
 
3. Własności mechaniczne metali i stopów  
 
Własności te stanowią zespół cech określających zdolność do przeciwstawiania się działaniu 
sił zewnętrznych oraz zmian temperatury. Pod wpływem tych sił mogą nastą-pić 
odkształcenia, a w przypadku niedostatecznie wytrzymałej konstrukcji – nawet zniszczenie 
danej części.  
Do własności mechanicznych zalicza, się: wytrzymałość, twardość i udarność, czyli 
odporność na uderzenia.  
Wytrzymałość jest określona jako stosunek największej wartości obciążenia uzy-skanego w 
czasie próby wytrzymałościowej do pola powierzchni przekroju po-przecznego badanego 
elementu. W zależności od rodzaju obciążeń rozróżnia się wy-trzymałość na rozciąganie, 
ściskanie, zginanie, skręcanie, ścinanie i wyboczenie.  
Twardość określa odporność materiału na odkształcenia trwałe, powstające wsku-tek 
wciskania weń wgłębnika. Próby twardości wykonuje się sposobami: Brinella, Roc-kwella i 
Vickersa.  
Próba twardości sposobem Brinella polega na statycznym wciskaniu w określonym czasie 
twardej kulki w powierzchnię metalu. Próby dokonuje się na twardościomierzu Brinella , 
stosując kulki o średnicach 1, 2, 2,5, 5 i 10 mm i siłę nacisku w granicach 10÷30 000 N.  
Średnicę kulki dobiera od grubości badanego materiału, a wartość siły obciążającej w 
zależności od rodzaju materiału i średnicy kulki. Po wykonaniu próby mierzy się, za pomocą 
specjalnej lupy z podziałką, średnicę odcisku i z odpowiednich tabel odczytuje twardość 
Brinella, oznaczaną HB. Dokładny przebieg próby, tabele do doboru średnicy kulki i siły 
obciążającej oraz tabele do odczytania wyników zawiera norma PN-EN ISO 8  

 



6506-4:2006 (U). Metoda Brinella nadaje się do badania metali i stopów metali nieżela-
znych, żeliwa i stali nieutwardzonej.  
Rys. nr 1.12. Twardościomierz Brinnella: 1. stół twardościomierza, 2. manometr, 3. dźwi-gnia 

pompki, 4. zawór, 5. obciążniki, 6. oprawka z kulką, 7. kółko do przesuwania stołu,8.stół 

 

 
 

Próba twardości sposobem Rockwella polega na dwustopniowym wciskaniu w ba-daną 
próbkę metalu kulki stalowej lub stożka diamentowego o kącie wierzchołkowym 120°. 
Próby dokonuje się na twardościomierzu Rockwella. Miarą twardości Rockwella jest 
głębokość wnikania stożka lub kulki w badany materiał. Twardość odczy-tuje się 
bezpośrednio na odpowiednio wyskalowanym czujniku, umieszczonym w twar-
dościomierzu, co jest dużym udogodnieniem. Jeżeli pomiar jest dokonywany za pomocą 
kulki, to twardość oznacza się symbolem HRB, stosując stożek – HRC. Pomiar twardości 
sposobem Rockwella za pomocą stożka stosuje się do twardych metali i stopów, a zwłaszcza 
stali utwardzanej cieplnie. Metoda badań jest opisana w PN-EN ISO 6508-1:2006 (U).  
Rys. nr 1.13. Twardościomierz Rockwella  

1. czujnik, 2. wgłebnik, 3. badany przedmiot (w tym przypadku wałek), 4. kółko podno-

szenia stołu, 5. zwalniacz obciążenia, 6. tłumik olejowy, 7. obciążniki, 8. korbka,9.stół 



 

 

 

 
 

 

Próba twardości sposobem Vickersa polega na wciskaniu w badany materiał ostro-słupa 
diamentowego o podstawie kwadratowej i kącie wierzchołkowym 136°. Na bada-nym 
materiale otrzymuje się odcisk o zarysie kwadratowym, którego przekątną należy zmierzyć i 
zależnie od jej długości odczytać w tabeli twardość Vickersa oznaczoną sym-bolem HV. 
Próby wykonuje się twardościomierzem Vickersa, który jest przeważnie wy-posażony w 
mikroskop pomiarowy do mierzenia przekątnej. Metoda ta, przedstawiona w PN-EN ISO 
6507-1: 2006 (U), jest szczególnie przydatna do badania twardości bardzo cienkich warstw 
powierzchniowo utwardzonej stali.  
Udarność, czyli odporność materiałów na uderzenia, sprawdza się za pomocą próby 
udarności polegającej na złamaniu jednym uderzeniem młota wahadłowego próbki o 
określonym kształcie i wymiarach. Miarą udarności jest stosunek pracy zużytej na zła-manie 
próbki do pola przekroju poprzecznego próbki. Próbie udarności poddaje się ma-teriał 
przeznaczony na części, które są narażone na uderzenia lub nagłe obciążenia, a niekiedy 
nawet gotowe już części.  
 
4. Własności technologiczne metali i stopów  
 
Własności technologiczne określają przydatność materiału w procesach wytwa-rzania 
przedmiotów. Do własności technologicznych zalicza się lejność (własności od-lewnicze), 
plastyczność i skrawalność.  



Lejność, czyli zdolność ciekłego metalu lub stopu do wypełniania formy odlewniczej, zależy 
od składu chemicznego, struktury i temperatury ciekłego metalu. Do określania lejności 
stosuje się próbę odlewania spirali o znormalizowanych wymiarach. Im większa jest lejność 
metalu, tym dłuższy odcinek spirali zostanie wypełniony metalem w czasie odlewania.  
Plastyczność określa zdolność ciał stałych do osiągania znacznych odkształceń trwałych 
pod działaniem sił zewnętrznych bez naruszania spójności. Inaczej – jest to przydatność 
materiału do obróbki plastycznej, czyli do kucia, tłoczenia, walcowania itp. Przydatność 
materiału do kucia sprawdza się podczas prób spęczania i spłaszczania me-tali. W 
technologicznej próbie zginania wyznacza się zdolność materiału do odkształceń 
plastycznych podczas zginania. Przydatność blach do tłoczenia określa w próbie tłocz-ności 
blach metodą Erichsena.  
Skrawalność, czyli podatność materiału na obróbkę skrawaniem, bada się stosując próby, 
podczas których określa się powierzchnię skrawaną oraz rodzaj wiórów.  
 

5. Stopy żelaza z węglem  
 
Podstawowymi stopami stosowanymi w technice są stopy żelaza z węglem.. Pro-duktem 
wyjściowym jest surówka otrzymywana w wielkim piecu z rudy żelaza. Stopy żelaza z 
węglem zawierają również domieszki pochodzące z procesu metalurgicznego w postaci 
krzemu, manganu, siarki i fosforu. Siarka i fosfor są domieszkami szkodliwymi. Zawartość 
siarki powoduje kruchość stopu na gorąco, a zawartość fosforu zwiększa kru-chość na 
zimno oraz pogarsza własności plastyczne i udarność stopu.  
Stopy żelaza z węglem dzieli się na:  
- surówki,  
- żeliwa,  
- staliwa,  
- stale. 

Surówka, jako stop żelaza z węglem (ponad 2%) i innymi składnikami (Si, Mn, P, S), 
otrzymany w wyniku redukcji rudy w wielkim piecu, stanowi materiał wyjściowy do 
produkcji stali.  
Rozróżnia się surówkę białą, która jest stosowana do dalszej przeróbki na stal, oraz 
surówkę szarą, której używa się do dalszej przeróbki na żeliwo. Surówki te dzieli się 
jeszcze na wiele gatunków w zależności od zawartości domieszek i struktury.  
Gaz wielkopiecowy jest używany do podgrzewania nagrzewnic powietrza, dostar-czanego 
do wielkiego pieca oraz do celów ogrzewczych.  
Żużel jest używany do wyrobu cegły, żużlobetonu i waty żużlowej. Produkcja wiel-
kopiecowa zalicza się do tzw. produkcji ciągłej, co oznacza, że wielki piec pracuje przez 
okres 2–3 lat bez przerwy, a następnie jest poddawany remontowi. Wydajność obecnie 
eksploatowanych wielkich pieców wynosi 250÷2000 ton surówki na dobę.  
 
II. Otrzymywanie stali  
 
 
A) Wiadomości ogólne  
 
Stal otrzymuje się w wyniku przeróbki surówki, a ponieważ stal może zawierać do 2% 
węgla, gdy tymczasem surówka zawiera go 3,2–4,3%, głównym celem procesu jest 
odwęglenie surówki. Surówka zawiera również domieszki w postaci krzemu, manganu, 
siarki i fosforu. Podczas przerobu surówki na stal zarówno węgiel, jak i domieszki, ule-gają 
częściowemu wypaleniu. Otrzymana w ten sposób ciekła stal użyta na odlewy na-zywa się 



staliwem, a odlana we wlewki i przewalcowana na walcarkach, zwanych zgnia-taczami, 
nazywa się stalą.  
Do wyrobu stali stosuje się metody: konwertorową, martenowską oraz elektryczną, 
stosowaną głównie do rafinacji stali.  
 
B) Otrzymywanie stali metodami konwertorowymi  
 
Proces konwertorowy polega na otrzymywaniu stali z ciekłej surówki przez utlenia-nie zawartych 

w niej domieszek w konwertorze za pomocą wdmuchiwania sprężonego powietrza (lub tlenu), 

bez doprowadzania ciepła z zewnątrz. Proces ten następuje w urządzeniach zwanych 

konwertorami (rys. nr 16). Konwertor składa się z podłużnego zbiornika stalowego I, wyłożonego 

wewnątrz wyprawą ceramiczną ogniotrwałą. 

 
Otrzymywanie stali w piecach martenowskich  
Piec martenowski jest płomiennym wannowym piecem do wytapiania stali z surów-ki 
odlewniczej i złomu żelaznego; jest opalany gazem, który wraz z dmuchem jest pod-
grzewany zazwyczaj w regeneratorach. Na rys. nr 17 przedstawiono przekrój pieca mar-14  

 
tenowskiego ze schematem obiegu gazów. W przestrzeni roboczej pieca, czyli tzw. top-nisku, 

następuje palenie gazu i topnienie wsadu, składającego się z surówki, złomu i topników 

dostarczanych w stanie stałym. Gorące spaliny wychodzące z topniska roz-grzewają komory 

grzejne powietrza i gazu, a następnie uchodzą do komina. Gaz i powie-trze, doprowadzane do 

pieca, nagrzewa się przez dotarcie do topniska w komorach grzejnych, które uprzednio zostały 

nagrzane uchodzącymi spalinami. Zasada nagrzewa-nia powietrza i gazu polega więc na 

okresowej zmianie kierunku wlotu do pieca powie-trza i gazu oraz uchodzenia spalin. Uzyskuje 

się to przez zmianę ustawienia zaworów gazu i powietrza przy wlocie do pieca. Proces wytapiania 

stali w piecu martenowskim trwa ok. 8 godzin. Pojemność pieców martenowskich dochodzi do 

500 ton. Wytwarzana w piecach martenowskich stal jest lepsza od otrzymanej w konwertorach, 

gdyż zawiera mniej fosforu i siarki. Otrzymywanie stali w piecach martenowskich jest najbardziej 

po-wszechną metodą otrzymywania stali, chociaż obecnie częściowo jest ona zastępowana 

metodą konwertorowo-tlenową (LD). 

 

 

Materiały eksploatacyjne  
 
 
I. Materiały uszczelniające  
Materiały uszczelniające służą do wykonywania elementów zapewniających szczel-ność 
połączeń między poszczególnymi częściami maszyn i urządzeń. Uszczelnienia dzieli się na 
spoczynkowe i ruchowe, zależnie od tego, czy uszczelniają one części znajdujące się w 
spoczynku czy w ruchu. Typowym uszczelnieniem spoczynkowym jest uszczelka pod 
głowicę silnika spalinowego, a uszczelnieniem ruchowym – pierścienie tłokowe sil-nika 
spalinowego lub sprężarki.  
Spośród wielu materiałów do uszczelniania poniżej omówiono najczęściej stosowa-ne.  
Materiały metalowe to przede wszystkim żeliwo, miedź, ołów i aluminium. Żeliwo jest 
stosowane na rozprężne pierścienie tłokowe silników spalinowych i sprężarek. Miedź – 
dzięki dużej plastyczności i odporności na korozję – jest używana na uszczelki przewodów 
hydraulicznych, wysokociśnieniowych przewodów parowych oraz do prze-wodów 
niektórych chemikaliów. Ołów stosuje się na uszczelki przewodów kwasu siar-kowego i 
kwasów organicznych. Z aluminium i jego stopów są produkowane przewody, którymi 
przepływa kwas azotowy, amoniak i niektóre kwasy organiczne.  



Guma jest stosowana bardzo szeroko na różnego rodzaju uszczelnienia. Zależnie od rodzaju 
uszczelki gumowe są odporne na oleje, benzyny, niektóre rozpuszczalniki orga-niczne i 
płyny hamulcowe. Uszczelki gumowe są używane powszechnie w instalacjach wodnych, 
wszelkiego rodzaju maszynach, pojazdach samochodowych, kolejnictwie i wielu innych 
urządzeniach oraz w budownictwie.  
Do uszczelniania wałków pracujących w oleju są stosowane uszczelniacze pierście-niowe typu 

Siemmera . Uszczelniacz taki jest wykonany z gumy, usztywnio-nej metalową obudową . 

Elementem uszczelniającym wałek jest krawędź uszczelnia-jąca ), która pod działaniem sprężynki 

dociskowej  obejmuje obracający się wałek i zabezpiecza przed wyciekiem oleju . 

Tworzywa sztuczne znalazły bardzo szerokie zastosowanie jako materiały uszczelniające 
ze względu na dużą odporność na działanie czynników chemicznych. Naj-częściej są 
stosowane: polichlorek winylu (winidur, igelit), bakelit, polietylen, poliamid (nylon, perlon), 
polipropylen, teflon, silikony i wiele innych.  
Z wyżej wymienionych tworzyw na szczególną uwagę zasługuje teflon, który jest odporny 
na działanie czynników chemicznych oraz wytrzymuje temperaturę od -190°C do +250°C. 
Jest produkowany w postaci gotowych kształtek lub taśm, folii itp.  
Spośród silikonów należy wymienić żywice i laminaty silikonowe. Charakteryzują się one 
doskonałą elektroizolacyjnością i są szeroko stosowane jako uszczelnienia ze-społów 
elektronicznych i elektrotechnicznych.  
Bawełna i konopie są używane jako materiały uszczelniające przede wszystkim w postaci 
sznurów, niekiedy nasyconych grafitem lub minią. Sznury te są stosowane do 22  

 



uszczelniania połączeń gwintowych rur wodociągowych i innych oraz dławnic zaworów 
różnych instalacji rurowych.  
Spośród materiałów na uszczelki można ponadto wymienić: korek, papier, tekturę, filc, 
skórę i wiele innych.  
 

II. Paliwa  
 
Paliwem nazywa się palne ciało stałe, ciecz lub gaz, wykorzystywane jako źródło energii 
cieplnej. Paliwa dzieli się na stałe, ciekłe i gazowe oraz na naturalne i sztucz-ne. Do paliw 
naturalnych zalicza się węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz ziemny. Pa-liw sztucznych 
jest znacznie więcej i są przeważnie otrzymywane drogą przeróbki paliw naturalnych. Do 
paliw sztucznych zalicza się: koks, pył węglowy, brykiety, węgiel drzewny, benzynę, naftę, 
benzol, olej napędowy, olej opałowy, spirytus, gaz generatoro-wy, gaz wielkopiecowy, gaz 
świetlny, gaz wodny i gaz ciekły.  
Najważniejszymi własnościami paliw są: wartość opałowa i temperatura zapłonu.  
Wartość opałowa jest miarą energii zawartej w jednostce paliwa. Wartością opało-wą 
paliwa nazywamy ilość ciepła w dżulach (J), którą otrzymuje się przy zupełnym spa-laniu 
jednego kilograma paliwa stałego lub ciekłego, albo 1 m3 paliwa gazowego w wa-runkach, 
gdy spaliny unoszą nieskroploną parę wodną. Najwyższą wartość opałową ma-ją produkty 
otrzymywane z ropy naftowej (jak oleje napędowe) i benzyny, a najniższą węgiel brunatny.  
Temperatura zapłonu to najniższa temperatura, w której dana substancja, ogrze-wana w 
ściśle określony sposób, wydziela ilość pary wystarczającą do wytworzenia z powietrzem 
mieszaniny zapalającej się przy zbliżeniu płomienia. Na skutek przemiany energii 
chemicznej w cieplną temperatura paliwa nie zmniejsza się już później poniżej temperatury 
zapłonu i spalanie jest procesem ciągłym, trwającym aż do wyczerpania paliwa. Najniższą 
temperaturę zapłonu ma benzyna (25÷35°C), a najwyższą koks hutni-czy (ok. 600°C).  
Warunkiem niezbędnym do procesu spalania paliwa jest zapewnienie obecności tle-nu, 
zawartego głównie w powietrzu. Warunkiem ekonomicznego spalania jest dopro-wadzenie 
dostatecznej ilości powietrza i dokładne wymieszanie go z palącym się pali-wem. Znając 
skład chemiczny paliwa, można określić teoretyczne zapotrzebowanie po-wietrza 
niezbędnego do spalenia 1 kg lub 1 m3 paliwa. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza jest 
największe dla paliw ciekłych, a najmniejsze dla węgla brunatnego i nie-których gazów. W 
praktyce stosuje się zawsze nadmiar powietrza, aby uzyskać całkowi-te spalenie paliwa. 
Jednak zbyt duży nadmiar powietrza powoduje niepotrzebną stratę ciepła. Dozowanie 
powietrza do spalania odbywa się w różny sposób, np. podczas spala-nia węgla lub koksu w 
paleniskach kotłów centralnego ogrzewania reguluje się je przez otwieranie lub 
przymykanie zasuw lub drzwiczek.  
Charakterystyka ważniejszych paliw  
Węgiel kamienny jest naturalnym paliwem stałym o niejednorodnej budowie i zło-żonym 
składzie chemicznym. Występuje w różnych gatunkach, a po wydobyciu jest sor-towany 
zależnie od wielkości brył na węgiel gruby, kostkę i orzech.  
Węgiel brunatny ma mniejszą wartość opalową niż kamienny, ale jest łatwiejszy do 
wydobycia, gdyż zalega na mniejszych głębokościach i może być wydobywany metodą 
odkrywkową. Obecnie jest używany do opalania kotłów elektrowni i do przerobu na 
brykiety. 23  

 



Koks jest paliwem sztucznym, otrzymywanym za pomocą suchej destylacji węgla 
kamiennego. Jest trudno zapalny, pali się wolno i prawie bezdymnie. Ma duże zastoso-wanie 
techniczne, szczególnie w hutnictwie.  
Ropa naftowa ma obecnie największe zastosowanie. Wprawdzie nie jest używana 
bezpośrednio jako paliwo, ale otrzymuje się z niej prawie wszystkie paliwa ciekłe, oleje, 
smary i wiele przetworów chemicznych.  
Benzyna jest paliwem silnikowym, otrzymywanym z przeróbki ropy naftowej lub 
syntetycznie z węgla oraz wodoru. Odporność na detonację benzyny jest jedną z głów-nych 
cech charakteryzujących to paliwo. Miernikiem odporności paliwa na spalanie de-tonacyjne 
jest jego liczba oktanowa (symbol LO). Liczbę oktanową paliwa ustala się przez porównanie 
badanego paliwa z paliwem wzorcowym, którym jest mieszanina izo-oktanu (LO = 100) i 
heptanu (LO = 0). Do porównania badanego paliwa z paliwem wzor-cowym stosuje się 
wzorcowy silnik jednocylindrowy o zmiennym stopniu sprężania. Istnieją dwie metody 
oznaczania (określania) liczby oktanowej paliwa: badawcza, ozna-czana symbolem LOB, i 
motorowa, oznaczana symbolem LOM. Zasada oznaczania liczby oktanowej jest w obu 
przypadkach taka sama, a metody różnią się od siebie tylko wa-runkami pracy silnika 
wzorcowego. Metoda motorowa przewiduje nieco trudniejsze warunki pracy silnika i 
wykazuje o 3÷6 jednostek mniej niż metoda badawcza. W Polsce liczbę oktanową benzyny 
oznacza się metodą badawczą. Liczba oktanowa benzyny zale-ży od wielu czynników, do 
których należy zaliczyć: gatunek ropy naftowej i jej skład chemiczny, sposób rafinacji i 
stosowane dodatki.  
Zwiększanie liczby oktanowej uzyskiwano poprzez etylizację benzyny (zwanej ety-liną), tj. 
dodanie czteroetylku ołowiu. Ten rodzaj benzyny wychodzi z użycia ze względu na 
toksyczność ołowiu. Od wielu lat dąży się na całym świecie do ograniczenia zawarto-ści 
ołowiu w benzynie. Nie tylko po to, aby obniżyć jego emisję, ale również ażeby umoż-liwić 
katalityczne dopalanie, a więc i radykalną redukcję wyrzucanych ze spalinami tlenku węgla, 
węglowodorów i tlenków azotu. Katalityczne dopalanie mają umożliwiać katalizatory, 
obowiązkowo obecnie montowane w samochodach. Samochody takie mu-szą być jednak 
zasilane benzyną bezołowiową.  
Benzyny bezołowiowe są produkowane z najwyższej jakości składników rafineryj-nych. 
Benzynę bezołowiową można stosować w samochodach wyposażonych w odpo-wiednie 
silniki do spalania benzyny bezołowiowej. Silniki muszą mieć gniazda zaworo-we i zawory, 
zwłaszcza wylotowe, wykonane z materiałów o zdecydowanie wyższych właściwościach 
żaroodpornych. Okazuje się bowiem, że benzyny nieetylizowane powo-dują szybsze 
zużywanie się zespołu gniazdo–zawór. Stosowanie benzyny o odpowied-niej liczbie 
oktanowej zależy od stopnia sprężania silnika. Im wyższy jest stopień sprę-żania, tym 
większą liczbę oktanową powinno mieć stosowane do niego paliwo.  
Olej napędowy jest otrzymywany z ropy naftowej i stosowany do napędu silników z 
zapłonem samoczynnym. Powinien charakteryzować się: dobrą zapłonnością, małą 
skłonnością do koksowania, dużą czystością, niską temperaturą krzepnięcia, odpowied-nią 
lepkością i małą zawartością siarki. W Polsce są produkowane trzy rodzaje olejów 
napędowych lekkich:  
- DL – letni – przeznaczony do stosowania w temperaturze nie mniejszej niż 0°C,  
- DP – przejściowy – przeznaczony do stosowania w temperaturze nie niższej niż  
-12°C, gdyż w tej temperaturze następuje zablokowanie zimnego filtru,  
- DZ – zimowy – przeznaczony do stosowania w temperaturze nie niższej niż  
-20°C, gdyż w tej temperaturze następuje zablokowanie zimnego filtru.  
Zawartość siarki dla wszystkich trzech gatunków wynosi do 0,3%. 24  

 



Paliwa gazowe są stosowane przede wszystkim w gospodarstwach domowych, a w 
przemyśle i energetyce do opalania pieców i kotłów. Gaz ciekły i gaz sprężony są również 
używane do napędu samochodów, zastępując tradycyjne paliwo (etylinę). Cie-kły propan-
butan jest paliwem ekologicznym.  
 

III. Oleje i smary  
 
Oleje i smary to substancje, które wprowadza się między trące się powierzchnie w celu 
zmniejszenia współczynnika tarcia, a tym samym przedłużenia trwałości tych po-wierzchni. 
Smarowanie wszystkich urządzeń technicznych ma olbrzymie znaczenie i jest 
podstawowym elementem konserwacji i racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń. Przy 
ocenie zastosowania i przydatności olejów i smarów bierze się pod uwagę lepkość, 
smarność, temperaturę krzepnięcia, temperaturę zapłonu oraz zawartość zanieczysz-czeń 
mechanicznych i kwasowych.  
Lepkością nazywamy tarcie wewnętrzne występujące między przesuwającymi się 
wzajemnie sąsiednimi warstwami cieczy. Między lepkością a płynnością istnieje ścisłe 
powiązanie. Im mniejsza jest lepkość, tym większa jest płynność oleju. Im mniej zmienia się 
lepkość oleju (przy zmianie temperatury), tym olej jest lepszy. Do smarowania ma-szyny, 
urządzenia lub silnika należy zawsze stosować olej o takiej lepkości, jaką podano w 
instrukcji obsługi.  
Smarność oleju to zdolność przylegania do współpracujących ze sobą powierzchni i 
tworzenia na nich trwałych warstw, zmniejszających opór tarcia.  
Temperatura krzepnięcia oleju lub smaru jest bardzo ważnym wskaźnikiem doty-czącym 
zastosowania oleju w zależności od temperatury otoczenia. Oleje i smary o ni-skiej 
temperaturze krzepnięcia nie powinny zawierać zbyt dużych ilości węglowodorów 
parafinowych.  
Temperatura zapłonu olejów i smarów powinna być wysoka, szczególnie jeżeli olej 
pracuje w podwyższonej temperaturze. Oleje i smary nie powinny zawierać zanieczysz-czeń 
mechanicznych, gdyż mogą uszkodzić współpracujące powierzchnie części.  
Rodzaje olejów i smarów i ich zastosowanie  
Ze względu na pochodzenie oleje i smary dzieli się na: mineralne, roślinne, zwierzę-ce i 
syntetyczne.  
Największe zastosowanie w technice mają obecnie oleje mineralne rafinowane, 
pochodzące przede wszystkim z przeróbki ropy naftowej. Coraz większe zastosowanie mają 
oleje syntetyczne, np. silikonowe lub estrowe. Do olejów i smarów mineralnych często 
dodaje się różnego rodzaju dodatki chemiczne, poprawiające ich własności. Do smarowania 
maszyn i urządzeń używa się olejów maszynowych i wrzecionowych, ole-jów do sprężarek 
oraz smarów maszynowych.  
Rodzaj oleju i smaru dla konkretnej maszyny lub urządzenia jest zawsze podany w instrukcji 

smarowniczej, dołączonej do dokumentacji techniczno-ruchowej danej ma-szyny, lub w tabelach 

polecających producentów. 

Pytania do odpowiedzi 
1.Co zalicza się do własności chemicznych metali i stopów 

2.Na czym polega pomiar twardości sposobem Brinella i jak go oznaczamy 

3.Co jest miarą twardości sposobem Rockwella 

4.Na czym polega otrzymanie stali metodą konwertorową 

5.Co to jest stal ,żeliwo, surówka 

6.Podział stali ze względu na skład chemiczny 

7.Co to jest mosiądz i brąz 

8.Gdzie ma zastosowanie stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco 

9.SW18 –co to za stal i podaj jej przeznaczenie 



 


