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TBL / TBL PLUS
Zużycie jest głównym czynnikiem kosztowym w wielu aplikacjach. Z tego względu 
producenci maszyn rolniczych i wielu innych rodzajów sprzętów od dawna 
wykorzystują stale odporne na zużycie. Drobnoziarniste stale specjalne TBL  
i TBL PLUS z dodatkiem boru łączą dobre właściwości obróbcze z wysoką odpornością na 
zużycie. W dostarczanej postaci stale TBL charakteryzują się łatwością w formowaniu  
i dobrą spawalnością. W zastosowaniu w maszynach rolniczych stale są zwykle hartowane 
po obróbce. Dzięki stopowaniu borem gatunki TBL mogą być bez problemu hartowane  
w wodzie, oleju lub polimerze.

Zastosowanie:
TBL i TBL PLUS są odpowiednie dla konstrukcji, które wymagają 
wysokiej odporności na zużycie, np.: brony, agregaty uprawowe  
i pługi.

W zależności od gatunku stali oraz warunków obróbki cieplnej, 
można uzyskać różne właściwości mechaniczne. Maksymalna 
osiągalna twardość po hartowaniu to 560 HBW (55 HRC)  
dla TBL PLUS i 500 HBW (51 HRC) dla TBL.
Stale TBL od thyssenkrupp Steel Europe sprawdziły się 
również w szczególnych warunkach zużycia występujących  
w urządzeniach do mieszaniu betonu. W tych zastosowaniach 
dalsza obróbka cieplna może nawet być pominięta. Dobrze 
zrównoważona mikrostruktura zapewnia znakomitą odporność 
na zużycie, jak udowodniły niedawno przeprowadzone testy  
typu „metodą gumowego walca” (norma ASTM G65)  
(Rys. 1). Badania zużycia za pomocą drobnego piasku kwarcowego 
wyznaczyły charakterystykę zużycia dla stali TBL porównywalną  
do stali hartowanej o twardości 400HBW, zarówno w warunkach 
pracy na sucho, jak i na mokro. W związku z tym gatunki  
TBL od thyssenkrupp Steel Europe oferują opłacalną alternatywę 
dla hartowanych stali odpornych na zużycie w miejscach, gdzie 
występuje ścieranie drobnymi cząsteczkami (tak jak w przypadku 
maszyn do mieszania cementu i betonu).

Dobra odporność na zużycie jest osiągana dzięki mikrostrukturze 
charakteryzującej się obecnością zarówno miękkich, jak i twardych 
składników. Mikrostruktura powstała wskutek walcowania idealnie 
zapobiega zużyciu ściernemu przez drobne cząsteczki.

Stale TBL i TBL Plus są dostarczane zarówno w stanie znormalizowanym, 
jak i znormalizowano-walcowanym, gdzie gatunki różnią się głównie 
zawartością węgla.

W zastosowaniu w maszynach rolniczych stale TBL są zwykle 
hartowane po obróbce. Formowanie na gorąco stali TBL i TBL Plus 
jest zazwyczaj przeprowadzane w temperaturze pomiędzy 900⁰C  
a 1050⁰C. Typowe środki hartownicze to: woda, olej lub polimer,  

z których każde jest powiązane z różnymi wskaźnikami chłodzenia.  
W zależności od geometrii elementu, chłodzenie w powietrzu może być 
wystarczające w celu osiągnięcia ostatecznej twardości.

1. Porównanie różnych gatunków stali w warunkach zużycia
      Wyniki testu metodą „gumowego walca” (norma  ASTM G65)

Ścierniwo: drobny, suchy piasek kwarcowy
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TBL (stan dostarczany)
400 HBW (hartowana)
TBL PLUS (stan dostarczany)
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Blachy TBL dostępne są w grubościach 3-100 mm, a blachy TBL PLUS w grubościach 3-12 mm. 
Szczegółowy zakres wymiarów pokazano na Rys. 2a i 2b.

Dostępne wymiary dla TBL i TBL PLUS

2b. Dostępne wymiary dla blach kwarto
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2a. Dostępne wymiary dla blach ciętych z kręgów  

G
ru

bo
ść

 p
ły

ty
 [m

m
]

Szerokość płyty [mm]



4

XAR®

Stale XAR® (eXtra Abrasion Resistant – Ekstra Odporność na Ścieranie) to rozwiązanie thyssenkrupp 
Steel Europe dla zastosowań, gdzie wskutek szybkiego zużycia i ścierania rosną koszty. Dzięki wysokiej 
twardości osiągniętej poprzez odpowiednio dobrany skład chemiczny stali XAR® i obróbkę cieplną 
przez hartowanie i odpuszczanie, skutki ścierania mogą być minimalizowane, a żywotność produktu 
przedłużona. Stale XAR® zostały opracowane w thyssenkrupp Steel Europe, jednego z wiodących 
światowych producentów płaskich wyrobów stalowych. Pierwsze płyty XAR® zostały wyprodukowane 
więcej niż 40 lat temu w Duisburgu. Od tamtej pory dokonał się znaczący rozwój dostępnych dziś 
gatunków – grubość płyt mieści się w zakresie 4 – 100 mm, dostosowanych do wszystkich zastosowań, 
np.: maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych.

Różne gatunki XAR® dla różnych zastosowań:
Standardowym gatunkiem stali odpornym na zużycie jest XAR® 
400, który może zwiększyć żywotność produktu pięciokrotnie  
w porównaniu do konwencjonalnej stali. 

XAR® 400 łączy wysoką odporność na zużycie z dobrą spawalnością 
i możliwością formowania na zimno. Jest to najczęściej używana  
na świecie stal odporna na zużycie, przeznaczona dla wielu zastosowań. 
Odporny na gorąco wariant XAR® 400W jest odpowiedni dla 
zastosowań, gdzie twardość i odporność na zużycie są wymagane  
w temperaturach dochodzących do 400⁰C, na przykład  
w cementowniach. Niektóre aplikacje doświadczają tylko małego lub 
umiarkowanego stopnia użycia. 

XAR® 300 został opracowany dla takich właśnie zastosowań. Stal jest 
produkowana poprzez walcowanie, normalizując 
bez obróbki cieplnej, stąd też posiada bardzo dobry stosunek ceny do 

wydajności, w połączeniu ze znakomitą jakością powierzchni.

XAR® 450 stanowi najlepszy wybór, gdzie wymagana jest 
podwyższona odporność na zużycie w połączeniu z praktycznie takimi 
samymi właściwościami obróbczymi jak standardowy gatunek XAR® 
400. Stal XAR® 500, która jest formowalna i spawalna, jest dostępna 
nawet z większą odpornością na zużycie ścierne. 

Dla zastosowań, gdzie występuje skrajne zużycie ścierne  
(bez obciążeń impulsowych), thyssenkrupp Steel Europe oferuje 
gatunek XAR® 600. Dzięki swojej wyjątkowej twardości, formowanie 
tej stali na zimno nie jest zalecane. Dla zastosowań, gdzie liczy się 
zwiększona wytrzymałość lemieszu, XAR® HT to odpowiedni wybór, 
łączący odporność  na zużycie z odpornością na działanie karbu.

3. Twardość i skład chemiczny

XAR® 300

XAR® HT

XAR® 400

XAR® 400 PREMIUM

XAR® 400 W

XAR® 450

XAR® 450 PREMIUM

XAR® 500

XAR® 500 PREMIUM

XAR® 600

normalizowany 4-5 ≥270 ~ 0,20 % C**, Stopowanie Cr(Mo)

~ 0,25 % C**, Stopowanie Cr(Mo)Ni

~ 0,15 % C**, Stopowanie Cr(Mo)

~ 0,16 % C**, Stopowanie CrNiMo

~ 0,25 % C**, Stopowanie Cr(Mo)

~ 0,19 % C**, Stopowanie Cr(Mo)

~ 0,21 % C**, Stopowanie CrNiMo

~ 0,25 % C**, Stopowanie Cr(Mo)Ni

~ 0,26 % C**, Stopowanie CrNiMo

~ 0,35 % C**, Stopowanie CrNiMo

310-370

370-430

370-430

360-440

420-480

420-480

470-530

470-530

>550

40-100

4-100

40-100

4-40

4-100

40-100

4-100

40-100

4-50

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

zahartowany + odpuszczony

Stan dostawy Zakres grubości Twardość Stopowanie
[mm] [HBW] A [%]
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W konstrukcjach stalowych narażonych na wysokie obciążenia, takich jak np. zbiorniki 
ciśnieniowe, śluzy, a także w szczególności pojazdy i dźwigi, ciężar własny struktury 
ma znaczący wpływ na wydajność ekonomiczną i eksploatacyjną. Redukcja ciężaru 
własnego bez zmniejszania zakresu przenoszonych obciążeń, tj. wytrzymałość i praca 
struktury, nabiera pierwszorzędnego znaczenia. thyssenkrupp Steel Europe nadąża 
z wymaganiami dla lekkich konstrukcji i jednocześnie dla zwiększonej wydajności 
konstrukcji narażonych na wysokie obciążenie, włączając obniżenie kosztów 
eksploatacji, poprzez rozwój spawanej, hartownej i odpuszczanej drobnoziarnistej 
stali konstrukcyjnej N-A-XTRA® i XABO® z minimalną granicą plastyczności pomiędzy  
550 a 1100 MPa.

N-A-XTRA / XABO

Stale te spełniają wysokie wymagania stawiane stali przez 
konsumentów:
• Bezproblemowa i mało kosztowna obróbka
• Niski ciężar własny wytworzonej struktury
•  Uniwersalne zastosowanie w podwyższonych i niskich temperaturach 

Rys. 4 obrazuje możliwość ograniczenia wagi zbiorników 

ciśnieniowych poprzez wytwarzanie ich przy użyciu hartowanej 

i odpuszczanej specjalnej stali konstrukcyjnej porównywalnej 

z S355 (St52-3), bez negatywnego wpływu na wytrzymałość 

i wydajność. Poprzez podwojenie wartości granicy 

plastyczności, np. przez użycie stali gatunku N-A-XTRA® 700  

w miejsce S355 (St52-3), możliwa jest redukcja grubości blachy  

aż o 50%. Poza całkowicie nowym rozwiązaniem technologicznym, 

użycie stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia również zalety 

ekonomiczne. Odnosi się to zwłaszcza do konstrukcji intensywnie 

spawanych, gdzie stosunek wagi stopiwa do wagi stali jest znaczący. 

Rozważając przykład produkcji mobilnego żurawia wieżowego, Rys. 

5 ukazuje, jak dobór stali wpływa na pierwotny koszt spawanej 

konstrukcji.

Pokazuje on, że oszczędności rzędu 80% są osiągane dzięki 

zastosowaniu stali XABO® 960 zamiast standardowego gatunku 

S355. Można to uzyskać z jednej strony dzięki redukcji grubości 

blachy, a z drugiej dzięki zmniejszeniu przekroju spoiny, 

konsekwentnie redukując koszt spawania (zmiana wymagań 

jakościowych i kosztowych).

Niskostopowe, hartowane i odpuszczane stale konstrukcyjne  

N-A-XTRA® i XABO® posiadają strukturę martenzytyczno-

bainityczną wytworzoną przez kontrolowaną obróbkę cieplną  

w połączeniu z wysoką wytrzymałością i odpornością zmęczeniową. 

Materiały są idealne do wielu zastosowań.

4.  Zmniejszenie grubości płyty w zbiornikach ciśnieniowych, 
wytwarzanych przy użyciu stali o wysokiej wytrzymałości 
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Przenoszenie obciążeń/wydajność = const.
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Technologia spawania: MAG   Wymiarowanie: Re/1,5

5.  Pierwotny koszt wytworzenia spawanej konstrukcj w mobilnym 
żurawiu wieżowym

XABO® 890
N-A-XTRA® 700
S 355

XABO® 960
XABO® 1100

6. Właściwości mechaniczne według kart techniczne

N-A-XTRA® 550

N-A-XTRA® M 550

N-A-XTRA® 620

N-A-XTRA® M 620

N-A-XTRA® 700

N-A-XTRA® M 700

N-A-XTRA® 800

N-A-XTRA® M 800

XABO® 890

XABO® 960

XABO® 1100

3-50 ≥550 640-820

640-820

640-820

700-890

700-890

700-890

770-940

770-940

760-930

710-900

840-1000

840-1000

840-990

940-1100

880-1100

980-1150

970-1100

920-1070

900-1050

1200-1500

≥550

≥530

≥620

≥620

≥580

≥700

≥700

≥650

≥630

≥800

≥800

≥740

≥890

≥830

≥960

≥920

≥870

≥850

≥1100

≥16

≥16

≥16

≥15

≥15

≥15

≥14

≥14

≥14

≥14

≥11

≥11

≥11

≥12

≥12

≥12

≥12

≥12

≥12

≥18

≥35

≥30

≥30

≥35

≥30

≥30

≥35

≥30

≥30

≥30

≥35

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

≥27

≥27

≥30

≥27

≥27

≥30

≥27

≥27

≥27

≥30

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

≥27

*)

*)

3-65

65-100

5-50

3-65

65-100

3-100

3-65

65-100

100-120

3-50

65

65-100

3-50

50-100

3-50

50-60

60-80

80-100

4-40

Grubość Granica plastyczności Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie Udarność w J przy temperaturze
[mm] R

eH
 [MPa] R

m
 [MPa] A [%] -20oC -40oC -60oC≥≤><



87-100 Toruń
Grudziądzka 159
T: +48 56 611 94 09
torun@tkmaterials.pl

15-697 Białystok
Gen. Stanisława Maczka 52
T: +48 85 664 49 25
bialystok@tkmaterials.pl

05-870 Błonie
Kolejowa 44
T: +48 22 594 08 20
blonie@tkmaterials.pl

41-303 Dąbrowa Górnicza
Toruńska 7
T: +48 32 639 55 00
dabrowa@tkmaterials.pl

80-557 Gdańsk
Marynarki Polskiej 96
T: +48 58 522 65 00
gdansk@tkmaterials.pl

62-800 Kalisz
Częstochowska 25
T: +48 62 767 46 01
kalisz@tkmaterials.pl

25-114 Kielce
ks. P. Ściegiennego 81/11
T: +48 41 334 51 25
kielce@tkmaterials.pl

75-712 Koszalin
Wojska Polskiego 24-26
T: +48 94 343 94 60
koszalin@tkmaterials.pl

30-644 Kraków
Gen. Henryka Kamieńskiego 51
T: +48 12 688 65 00
krakow@tkmaterials.pl

65-364 Zielona Góra
Kożuchowska 15A
T: +48 68 320 14 72
poznan@tkmaterials.pl

Eksport
87-100 Toruń
Grudziądzka 159
T: +48 56 611 94 52
export@tkmaterials.pl

Oddział Zagraniczny
LT-52159 Kaunas
Palemono 1a
T: +370 37 244 935
balticstates@tkmaterials.lt

59-300 Lubin
Ścinawska 11
T: +48 76 844 08 00
lubin@tkmaterials.pl

20-447 Lublin
Diamentowa 2
T: +48 81 710 15 51
lublin@tkmaterials.pl

90-057 Łódź
Sienkiewicza 85/87
T: +48 42 677 15 00
lodz@tkmaterials.pl

86-134 Dragacz
Nowe Marzy 25A
T: +48 56 611 96 20
nowemarzy@tkmaterials.pl

10-408 Olsztyn
Lubelska 36
T: +48 89 532 09 90
olsztyn@tkmaterials.pl

60-415 Poznań
Lutycka 1
T: +48 61 840 42 10
poznan@tkmaterials.pl

35-232 Rzeszów
Borowa 1c
T: +48 17 864 26 30
rzeszow@tkmaterials.pl

70-676 Szczecin
Gerarda Merkatora 7
T: +48 91 486 51 63
szczecin@tkmaterials.pl

50-514 Wrocław
Międzyleska 4
T: +48 71 360 47 30
wroclaw@tkmaterials.pl
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Materials Services
Materials Poland

Centrala

thyssenkrupp Materials Poland S.A.
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
T: +48 56 611 94 94
biuro@tkmaterials.pl
www.thysenkrupp-materials.pl

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 15 mln PLN
Rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KSR: 20529, NIP: 9561627586


