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Working Phenomenon of the Crushing Balls in the Mills 
Dr. Szőcs Katalin, Dr. Szőcs István 
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Abstract 
The paper presents the influence of the balls made of chromium alloyd wear-resistant castings about 

mills-working phenomenon. There are described wear testing of crashing balls, the connection of the fineness 
of the structures and of the chemical composition.  

 

Kivonat 
A krómmal ötvözött kopásálló vasöntvények tulajdonságainak hatása a malom működésére. Az őrlőgo-

lyók vizsgálata üzemelés után. A szövetszerkezet, a vegyi összetétel és a golyók kopása közti összefüggés. A 
tápfejezés, a módosítás és a hőkezelés hatása az ütőmunkára illetve a kopásra. 

Az őrlőgépek működőképességének növelése egyike a gépipar szerkezetét javító törekvéseknek. A gép-
iparnak egyre nagyobb szívósságú alkatrészekre van szüksége ahhoz, hogy szerkezetét a piaci igényeknek 
megfelelően tudja igazítani. 

Az őrlőgépek közül a golyósmalmok és a hengeres őrlők működőképessége leginkább a kopásálló al-
katrészeitől függ. A kopásállóság mellett az alkatrészek szívóssága is nagy szerepet kap.  

Golyósmalmokkal őrlik meg többek között a cement klinkerét, a kaolint, a földpátot és a színes fémek érceit. 
A kopásálló öntvények között a krómmal ötvözött vasöntvények jelentős helyet foglalnak el. Ezek kö-

zül különös szerepet kapnak a 2–3% C és 15–20% Cr tartalmú krómötvözetek, amelyeket a szakirodalom 
inkább az öntöttvasakhoz sorol be. Nagy széntartalmuk ellenére a többi sajátosságaik alapján inkább az acél-
hoz hasonlítanak. Előállítási módjuk nagy hőmérsékletet igényel akár az acél, zsugorodásuk is az acélra jel-
lemző 2%, valamint nagy szívósságuk révén acélként viselkednek. Ezért az egyik ötvözet neve épp Supersteel. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy száraz őrlés esetében az ötvözött vasból készült alkatrész körülbelül tízszere-
sen több ideig használható, mint az acél. A kovácsolt acélból készült őrlőgolyók kopás általi fogyása 200–300 g/t 
cement, az ötvözött öntött golyók használatánál 30–60 g/t cement. A különböző fémérceket rendszerint vizes közeg-
ben őrlik. Nedves őrlésnél az öntött őrlőgolyók körülbelül négyszer többet tartanak, mint azok, amelyek kovácsolt 
acélból készülnek. Az őrlőgolyók elhasználódásában beletartoznak az eltörött darabok is. A golyósmalmok üzemelé-
sénél a görgők törése nemcsak a termelést csökkenti, hanem a porított anyag minőségét is rontja. A krómos vasak 
törésre hajlamosak. A megengedett törés az ötvözött golyóknál száraz őrlés esetén 2%, nedves őrlésnél 3%. 

A jóval nagyobb kopásállósággal rendelkező öntött őrlőgolyóknak nagy előnye az is, hogy kopással 
megőrzik gömbölyű alakjukat és az őrlemény granulációja egyenletesen magas minőségű marad. A másik 
nagy előny, hogy a malom üzemelését nem kell a hosszú időt igénylő ürítésre leállítani, hanem csak a golyó-
mennyiséget a kívánt szintig kipótolni. Így az öntött golyókkal dolgozó malmok működési ideje jóval na-
gyobb lesz, az őrlés sokkal gazdaságosabb, és a porított anyag magasabb minőségű. /1. ábra/ 

A kovácsolt acélból készült őrlőgolyók elég ha-
mar elveszítik gömbölyű alakjukat, kopással szöglete-
sekké válnak. Ezt folyamatosan jelzi az őrlemény granu-
lációjának növekedése, illetve őrlési minőségének fo-
lyamatos csökkenése. A kovácsolt acélból készült go-
lyók használatánál épp egy bizonyos őrlési minőségi 
szint tartása érdekében kell a malmot leállítani és egész 
tartalmát kicserélni. Ez nemcsak az őrlemény minősé-
gének csökkenését valamint nagy mennyiségű anyag-
mozgatást és kisebb termelést jelent, hanem kisebb gaz-
dasági mutatókat is. 

1. ábra 
Öntött őrlőgolyók 
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Kutatási eredmények 
Korábbi közleményeinkben beszámoltunk a kopásálló ötvözött öntvények területén végzett kutatásaink-

ról. /5, 6, 8, 10, 13, 14, 15/. 
A kutatási eredmények alkalmazása során az ötvözetek minőségi jellemzőit és ezzel együtt a gyártási 

technológiát is az őrlő berendezések méreteihez kellett igazítanunk. 
A kopásállóság és az ütőmunka egyaránt fontos jellemzője annak az anyagnak, amelyből a malmok al-

katrészei készülnek. A golyósmalmok átmérője 1,2 és 8,0 m között mozog, amely az adott ütőmunkát is érinti. 
A malom üzemelése közben az őrlőgolyók a kopáson kívül a malom átmérőjének növekedésével egyre na-
gyobb ütésnek vannak kitéve. A golyók nagyobb mértékű törése rossz irányban befolyásolja az őrlendő anyag 
granulációját és a malom üzemelését. A tapasztalat szerint a kopás nagyságát inkább az őrlemény SiO2 tartal-
ma befolyásolja, mely 20–85% között található, az őrlendő anyag természete szerint.  

Az öntvény vegyi összetétele és hőkezelési módja meg kell hogy feleljen a golyósmalom átmérőjéből
adódó ütőmunka szintjének valamint az őrlemény koptató hatásának. Az ötvözött kopásálló öntvény anyagát 
kis kén és foszfortartalom jellemzi, valamint 2–2,8% C, 0,2- 0,8% Si és Mn,15–25% Cr valamint esetenként 
V, Ni, Mo, Ti stb. A megvalósított ütőmunka a krómtartalomtól függően 7–14 J/cm2 közé tehető.

Az ötvözetek hőkezelésénél az ausztenitizálást 1000–1050 C-on, a megeresztést 350–400 C-on végez-
tük, hogy 5%-nál kevesebb legyen a törési hajlamot növelő visszamaradt ausztenit mennyisége. 

Bármely vegyi összetétel vagy hőkezelési mód mellett nagy hangsúlyt fektettünk az ötvözés előtti fém-
fürdő tisztítására /1, 2, 4, 7, 9/ és az üstben való módosításra. /3, 8, 12/. 

Az ötvözetben található krómkarbidok alakjától és jelenlététől függ a kopásállóság és az ütőmunka 
nagysága. A (Fe, Cr)3 C ortorombikus, keménysége 800 –1000 HV. A (Fe, Cr)7 C3 hexagonálisan kristályoso-
dik, keménysége 1500–1700 HV. A (Fe, Cr)23 C6 köbös kristállyal rendelkezik, keménysége 100 –1100 Hv. A 
martenzit keménysége 500–100 Hv, az ausztenité 250–600 Hv. /8, 13, 14/ 

A mikroszondával végzett kutatások azt igazolták, hogy a króm és széntartalom arányától függ, hogy 
milyen karbidok találhatók az ötvözetben. Kutatásainkat a Kolozsvári Nehézgépgyárban végeztük. /1, 2, 3, 8, 
12/. A kutatási eredmények alapján több új technológiát alkalmaztunk. A továbbiakban az alkalmazásnál ta-
pasztalt jelenségekkel foglalkozunk. 

 

Üzemelési eredmények 
Az őrlőgolyókat a Kolozsvári Nehézgépgyárban öntöttük és hőkezelésnek vetettük alá. A golyók átmé-

rője 30–120 mm között változott. A különböző granulációs összetételben elhelyezett őrlőgolyókat kipróbáltuk 
több cementgyártó és ércőrlő üzemben: a Dévai és a Tg. Jiui Cementgyárban, a Medgidiai Agyaggyárban, 
Nagybányán, Verespatakon, Felsőcsertezsen ércek őrlésére. 

A kisebb átmérőjű golyókat 15 –16% krómmal, a nagyobbakat 18–20% krómmal ötvöztük. Gondos fi-
nomítással, módosítással és hőkezeléssel apró, egyenletes szövetszerkezetű őrlőgolyókat kaptunk. (2., 3. ábra) 
A hexagonális krómkarbidok jól kivehetők az 3. ábrán. Az eutektikus karbidok alakja kerekded és apró rozet-
tákat alkot. Az ötvözetek ütőmunkája 7–12 J/cm2 között található. A rozetták és a mátrix mérete 40–100 µm. 
A szekundér karbidok mérete 0,07–1,3 µm. Az összes karbid szemcseszáma 4500–6700. Ugyancsak a Quan-
timet-elemzés szerint az összfelületből a karbidok felülete 25–29%. Az ötvözött és hőkezelt öntvénygolyók 
keménysége 60–65 HRC között változott. Egyazon őrlőgolyó esetében a metszet keménysége a szélektől a
középrész felé egyenletesen ugyanazon érték körül maradt. A metszet különböző részein megengedett eltérés 
a keménységnél nem haladta meg a +- 2 HRC-t. /8/ 

2. ábra 
Mikroszövet, 2% C, 15% Cr, 0,4% Si. 200X 

3. ábra 
Hatszögű krómkarbidok, Cr7C3. 500X 



52 Műszaki Szemle •••• 32 

Az optimális széntartalmat 2,0- 2,5%-nál határoztuk meg. A Si és Mn tartalmat 0,6% alatt tartottuk. A 
nagy Si és Mn tartalom nagy karbidokhoz vezet, melyek irányítottsága az ötvözet törési hajlamára utal (6. 
ábra). Szükség esetén a vasat hematittal kezeltük és kéntelenítettük. /1, 2, 4, 7, 9/ Az üstben való módosítást 
FeB-val végeztük. /3, 8, 12/ 

Az őrlőgolyók méretének megfelelően 2% húzódásnak megfelelő tápfejezéssel láttuk el az öntőmintá-
kat. (4. ábra). A 30–50 mm átmérőjű golyókat soros fürtökben, a nagyobbakat egyszerű fürtökben öntöttük. 
Az öntőminták bentonit alapú nyers keverékbe való öntéshez készültek. A gázhólyagosság elkerülése végett a 
nyers formázó keveréket minimális nedvességen kell tartani, ahol a C45 = 40–45 érték között található. Az 
öntésekhez használt keverék nedvessége 2,3–3%, 10% bentonittartalom és 13% lebegőanyag tartalom mellett. 
Kiverés után kalapácsütéssel törtük le a golyókat a tápfejről, majd szükség esetén köszörültük és utána hőke-
zelésnek vetettük alá. 

 

4. ábra 
Öntőminták φ30 – φ120 mm átmérőjű

őrlőgolyóknak 

Az alábbi megfigyeléseket a Dévai Ce-
mentgyár 4,2 X 2 X 10,75 m malmánál végeztük, 
6000 óra őrlés után. Az őrlőgolyók 99%-a egyen-
letesen kopott el. A klinker őrlése nyomán bekö-
vetkezett kopással az őrlőgolyók felülete sima 
maradt és megőrizték gömbölyű alakjukat.  Át-
mérőjük 0,05–0,1 milliméterrel csökkent. 

Az egyenetlen felületű kopást a tribológiai 
vizsgálatok során laboratóriumban homokkal való 
koptatásnál kaptuk. /8/. 

Az őrlőgolyók fogyása sokkal kisebb volt, 
mint a nemzetközi piacon megengedett 60 g/t 
cement kopás. (5. ábra). A Dévai Cementgyár 
4,2 m átmérőjű malmánál kapott fogyás 6000 óra 
működés után 33 g/t cement. A további őrlés so-
rán ez a fogyás csökkenő irányú, és 10 000 óra 
működés után 28 g/t fogyásra csökkent le. A 2% 
megengedett töréssel szemben az őrlőgolyók 
0,9%-a törött szét. A töréshez soroltuk a golyók 
felületi rétegéből levált résznek – pitting – megfe-
lelő mennyiséget is. Az őrlőgolyók fogyásába a 
törés is be van számítva. A kapott cement granu-
lációja a kiváló minőségnek felelt meg. 
 

a) b) 

5. ábra 
A görgők felülete őrlés után: 

a. Egyenletes kopás 200X 
b. Koptatás homokkal 200X 

Elemzés alá vetettük a törésbe sorolt őrlőgolyókat. A törött őrlőgolyók két nagy csoportba oszthatók: 
− rejtett öntési üreggel rendelkezők
− zárványokkal rendelkezők
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Az első csoportba tartoznak a belső üreggel rendelkező golyók, melyeknél kevesebb a kimondott gáz-
hólyagosság és több a zsugorodás miatti szívódási üreg. 

 

6. ábra 
Belső üreges őrlőgolyók. 1:1 

A 6. ábrán a törött öntvényekből kivett bel-
ső üreggel rendelkező golyókat, vagy azok darab-
jait láthatjuk. A számozott pontokban mért ke-
ménységek, HRC: 

 
1 – 63    7 – 64 
2 – 64    8 – 64 
3 – 65    9 – 63 
4 – 64  10 – 63 
5 – 63  11 – 64 
6 – 64  12 – 63 
A hőkezelés egyenletességére utal az a 

tény, hogy egyetlen törött őrlőgolyónál sem kap-
tunk nagyobb eltérést a metszet keménységénél 
mint 2–3 HRC. 

A törött őrlőgolyók belső üregeinél szövetszerkezeti elemzést végeztük. A törés mentén zsugorodási 
üregek találhatók. Távolabb az öntvény szövetszerkezetében a 2. ábrán látható finom eloszlású primér karbi-
dok és martenzit található, hatszögű krómkarbidokkal. 

A törött golyók külső felületének mikroszövete egyenletes kopásra utal. Ugyanakkor az egyenletes ko-
pásból arra is lehet következtetni, hogy törés előtt egy jó ideig a golyók az őrlő munkában is részt vettek. 

A második csoportba osztható a törött őrlőgolyók azon része, ahol a törés a felületi zóna réteges leválá-
sával ment végbe. A szakirodalom ezt a jelenséget nevezi pitting-nek. Elektronmikroszkóppal végzett szövet-
szerkezeti vizsgálatok eredményei alapján a réteges leválás a karbidos eutektikum széleinél történik, az 
ausztenit kristály mentén. (7. ábra) 

A további vizsgálatoknál a lepattogzott részeknél zsugorodási üreget és nemfémes zárványokat találtunk. 
 

7. ábra 
A felületi réteg leválása a karbidok szélén. 1000X. 

Elektronmikroszkóppal vizsgálva a szekundér karbidokat azt láthattuk, hogy az őrlőgolyók belső szöve-
tében apró kerekded alakot vesznek fel. A zsugorodási üregek és a nemfémes zárványok mellett a szekundér 
karbidok hosszú hengeres formát öltenek. (8. ábra).  Nagy ütőmunkájú krómos ötvözetben a karbidok alakja 
kerekded és nem irányított rozettákba tömörül. A hosszúkás és irányított rozettájú karbidokat tartalmazó ötvö-
zetnek alacsony az ütőmunkája. 

 

8. ábra 
Szekundér karbidok az elektronmikroszkóp alatt. 28 000X. 
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Következtetések 
Tanulmányunkban áttekintettük a kopásálló krómos öntvények anyagának előállítási módja és üzemelé-

si jelenségei közötti összefüggéseket. Nagy szilárdságú kopásálló alkatrészeket gondos öntési és hőkezelési 
eljárással lehet előállítani. Fontos a finomított elővas, a tiszta ferrokróm, az ötvözés foka meg kell feleljen az 
őrleménynek és a malom átmérőjének, valamint nagyon fontos az üstben való módosítás. Hőkezeléssel bizto-
sítani kell a martenzit minél teljesebb kialakulását. Megállapítottuk, hogy a martenzites mátrix egyenlően 
kopik a karbidokkal. A törékeny részt a visszamaradt ausztenit és a karbidok képezik. Gondos hőkezeléssel a 
visszamaradt ausztenit mennyiségét 5% alá lehet csökkenteni. A karbidok kitörhetnek a martenzites mátrixból. 
Ebből következik, hogy a karbidok szemcsenagysága, alakja és száma befolyásolja mind az ütőmunkát mind a 
kopási szilárdságot. A nagy élettartamú alkatrészek primér karbidjai szabályos rozettákba kell, hogy rendeződ-
jenek. Mind a primér mind a szekundér karbidok kerekdedek kell legyenek. Nyers formázó keverékbe való 
öntésnél nagyobb tápfejezéssel és rávágással kell dolgozni, hogy a zsugorodási üregeket kiküszöböljük. A 
formázókeverék nedvességét a formázási nyomásnak megfelelően a minimálisan kell tartani. Kísérleteink 
eredményeképpen olyan kopásálló alkatrészeket állítottunk elő a Kolozsvári Nehézgépgyárban, melyek segít-
ségével a cementmalom őrlési ideje körülbelül tízszeresen nőtt, az ércmalom négyszer több ércet őrölt egy 
feltöltéssel, a kvarcőrlő henger működési ideje megháromszorozódott. 
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