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WPROWADZENIE 

 
Jednym z głównych obszarów zastosowań stopów na osnowie niklu jest przemysł 

lotniczy. Elementy silników odrzutowych, takich jak: łopatki turbin niskiego i wysokiego 

ciśnienia, segmenty aparatów kierujących oraz aparaty kierujące wykonywane są metodą 

odlewania precyzyjnego z zastosowaniem nadstopów niklu i kobaltu.   

Nadstopy, nazywane również superstopami, należą do grupy materiałów metalicznych 

posiadających podwyższone własności mechaniczne, w porównaniu z innymi materiałami 

szczególnie w wysokich temperaturach, co przedstawia Rys. 1. 1. Z uwagi na swoje własności 

i cechy są one wyodrębniane spośród tworzyw metalicznych, stanowiąc odrębną grupę. 

Definicję superstopów podaje się za Sims’em i Hagel’em, która opisuje je jako tworzywa 

metaliczne na osnowie pierwiastków grupy VIIIA, charakteryzujące się dużą wytrzymałością 

mechaniczną w wysokich temperaturach[1]. 

 

 
Rys. 1. 1. Zależność wytrzymałości od temperatury dla różnych rodzin stopów [2] 

 

Elementy części gorącej silnika pracują w temperaturze ok. 1000°C. Jedynie zastosowanie 

materiałów o stabilnych właściwościach w tak wysokich temperaturach umożliwia 

bezawaryjną pracę silników odrzutowych. Nadstopy, w porównaniu z innymi tworzywami 

metalicznymi, łączą w sobie wysokie i stabilne właściwości mechaniczne w wysokiej 

Stopy na osnowie tytanu 

Stopy na osnowie niklu 

Stopy na osnowie aluminium 

Stale stopowe 
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temperaturze - żarowytrzymałość, jak i wysoką odporność powierzchni stopów na działanie 

agresywnego środowiska w wysokiej temperaturze pracy - żaroodporność. Przyjmuje się, iż 

nadstopy mogą pracować w temperaturze powyżej 816oC. Przeprowadzane obecnie badania 

nad zwiększeniem żywotności oraz sprawności silników zmuszają konstruktorów do 

znajdowania nowych materiałów o lepszych właściwościach mechanicznych w temperaturach 

sięgających niekiedy 1200oC, własności te posiadają części wykonywane metodą krystalizacji 

kierunkowej oraz metodą monokrystalizacji [3-11].  

Dobór danego materiału oraz technologii wytwarzania części silników lotniczych 

zależy od własności mechanicznych w przewidywanych warunkach pracy. Nie bez znaczenia 

pozostają względy ekonomiczne. Dlatego ciągle wiele elementów silników lotniczych 

wykonuje się metodą odlewania precyzyjnego przy zastosowaniu warunków objętościowego 

wzrostu ziaren (equiax), a technologia wytwarzania monokryształów oraz krystalizacji 

kierunkowej (DS, SX) wykorzystywana jest do produkcji łopatek stosowanych w turbinach 

wysokiego ciśnienia, narażonych na prace w najgorętszej części silnika, przy komorze 

spalania [12-16]. 

Odlewnictwo precyzyjne podobnie jak inne gałęzie przemysłu, coraz częściej  

i chętniej sięga po pomoc, jaką daje im rozwój nowoczesnych technologii. Z pomocą 

przychodzą nowoczesne oprogramowania komputerowe służące do symulacji procesów 

odlewniczych. Nowoczesne komputery posiadające coraz większe moce obliczeniowe 

pozwalają na szybsze i o wiele dokładniejsze symulowanie procesów wymiany ciepła, 

procesów zalewania i krystalizacji. Symulacje komputerowe stają się nieodzownym 

narzędziem pracy każdego inżyniera. Pozwalają one w szybki sposób określić podstawowe 

parametry technologiczne, takie jak: kształt układu wlewowego, temperatura oraz szybkość 

zalewania, określenie kształtu oraz miejsc umieszczenia nadlewu [17-21].  

 Jednak programy symulacyjne są jedynie jednym z narzędzi, jakie posiada 

współczesny inżynier. Pomimo ciągłego udoskonalania programów symulacyjnych 

otrzymywane wyniki często znacznie odbiegają od rzeczywistości. Niedoskonałości 

oprogramowania wynikają z dużej złożoności zjawisk fizyko – chemicznych występujących 

w procesach wytwarzania części metodą odlewania precyzyjnego [19].  

 Do wykonania prawidłowych symulacji komputerowych niezbędna jest także 

prawidłowa baza danych materiałowych wykorzystywanych w produkcji, jak również 

prawidłowe określenie współczynników fizyko – chemicznych. W celu określenia tych 
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parametrów niezbędne jest wykonanie szeregu badań oraz eksperymentów pozwalających na 

zdobycie niezbędnych danych. Określenie tych parametrów pozwoli na wykonanie bardziej 

precyzyjnej (zbliżonej do rzeczywistości) symulacji komputerowej [18,20,21].  

Duże zróżnicowanie grubości przekrojów łopatek turbin, tak niskiego jak i wysokiego 

ciśnienia, sięgających od 0, 1 do 20 mm powoduje znaczną różnicę pola temperatury, a co się 

z tym wiąże, warunków krystalizacji w poszczególnych miejscach odlewów. Do celów 

poniższej pracy przyjąłem, że supercienkościennymi odlewami nazywane będą odlewy  

o grubości poniżej 2 mm.  

Brak w literaturze krajowej, jak również zagranicznej kompleksowego opisu zjawisk fizyko – 

chemicznych występujących na styku „metal – forma ceramiczna” oraz mechanizmu 

wypełniania wnęki formy ceramicznej ciekłym metalem zalewanym w próżni stał się 

powodem napisania niniejszej pracy. 

W pracy tej podjęto badania celem określenia mechanizmów rządzących procesami 

fizykochemicznymi występującymi na styku „metal – forma ceramiczna”, podjęto próbę 

określenia wpływu ruchu ciekłego metalu podczas wypełniania wnęki formy ceramicznej, 

wpływu temperatury zalewania, temperatury wyżarzania oraz określenia roli izolacji cieplnej 

w procesie powstawania wad.  

Zbadanie tych mechanizmów umożliwi dokładne poznanie oraz kompleksowe zrozumienie 

procesu powstawania niedolewów. 
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1. STUDIUM LITERATURY  
 

1.1. Ogólna charakterystyka nadstopów 
 

Rozwój stopów następował wraz ze wzrostem temperatury pracy poszczególnych 

elementów turbin, umożliwiał zwiększenie wytrzymałości oraz poprawę odporności 

na pełzanie, pękanie i korozję w podwyższonej temperaturze. 
W latach 40 XX w. powszechnie stosowano technikę odlewania na powietrzu. 

Uzyskane wówczas własności stopów nie były wysokie. W latach 50 pojawiła się technologia 

odlewnia próżniowego. Ta zmiana technologii odlewania spowodowała wzrost 

własności mechanicznych tych samych stopów nawet o kilkadziesiąt procent. Opracowana 

w latach 70 technologia kierunkowej krystalizacji pozwoliła na otrzymanie stopów 

o jeszcze wyższych właściwościach. Poprzez sterowanie frontem krystalizacji można 

uzyskać strukturę krystaliczną o korzystnej orientacji w stosunku do naprężeń 

zewnętrznych oraz równomierne wydzielenie faz umacniających. Krystalizacja kierunkowa 

może prowadzić do otrzymywania materiałów o strukturze kolumnowej oraz stopów 

monokrystalicznych [22-25]. Rozwój nadstopów na osnowie niklu przedstawia Rys. 1. 2.  

 
Rys. 1. 2. Rozwój nadstopów niklu na łopatki turbin gazowych [22] 
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a)                                         b)                         c) 

                             
Rys. 1. 3. Łopatki turbin – makrostruktura: a) monokrystaliczna SX, b) kierunkowo krystalizująca DS, 
c) objętościowo krystalizująca – equiax [22,23,26] 
 

Wszystkie urządzenia techniczne, stosowane w lotnictwie, muszą spełniać wymagania 

lekkości i wytrzymałości konstrukcji. Wymagania w stosunku do zespołów wirnikowych 

silników turbinowych są jeszcze wyższe ze względu na obciążenia masowe części 

wirujących, wynikające ze znajdowania się tych części w polu działania przyspieszeń 

dośrodkowych. Z uwagi na umiarkowane temperatury pracy sprężarek, a zwłaszcza 

wentylatorów silników dwuprzepływowych, szerokie zastosowanie, jako materiały 

konstrukcyjne, znalazły stopy na osnowie aluminium, tytanu oraz tworzywa sztuczne[27,29].  

Stale węglowe i stopowe są wykorzystywane na elementy konstrukcyjne stopni 

wylotowych sprężarek, z uwagi na oddziaływanie wyższych temperatur, przy których stopy 

lekkie mają wyraźnie obniżoną wytrzymałość [29]. O przydatności materiału konstrukcyjnego  

w zastosowaniu do konkretnej części sprężarki współdecydują ponadto takie właściwości, jak 

moduł sprężystości podłużnej, twardość, wytrzymałość zmęczeniowa, gęstość itd. 

Zastosowanie różnych materiałów na poszczególne elementy silnika pokazano na Rys. 1. 4.  
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Rys. 1. 4. Zastosowanie różnych materiałów na elementy silnika Rolls-Royce [30] 

 

Łopatki wirnikowe i kierownice (aparaty kierujące) sprężarek często są wykonywane 

ze stopów aluminiowych, które charakteryzują się dostateczną wytrzymałością i dobrym 

wskaźnikiem lekkości w zakresie temperatur 400 – 500 K. Łopatki stopni wylotowych 

sprężarek o dużych wartościach sprężu, lub sprężarek silników samolotów naddźwiękowych 

(w których temperatura powietrza w kanale przepływowym sprężarki istotnie podwyższa się 

przy prędkościach lotu powyżej prędkości dźwięku) wykonuje się ze stopów tytanu.  
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Rys. 1. 5. Rozkład ciśnienia i temperatury w silniku Rolls-Royce; HPC – sprężarka wysokiego 
ciśnienia, LPC – sprężarka niskiego ciśnienia, HPT – turbina wysokiego ciśnienia, LPT – turbina 
niskiego ciśnienia [31] 
 

Komora spalania 
Wentylator 
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Pierwiastek 
Zawartość % masowych 

Stopy niklu Stopy kobaltu Stopy żelaza 

Ni 47-79 do 20 do 45 

Cr 6-25 20-27,5 5-25 

Fe do 22 domieszka 36-74 

Co 4-28,5 44-68 do 20 

Al Do 6,5 Do 3,5 Do 6 

Nb Do 6 Do 4 Do 5 

Ta Do 8 Do 9 Do 12 

Ti Do 6 Do 1 Do 6 

Mo Do 10 Do 5,5 Do 12 

W Do 12,5 Do 15 Do 12 

C Do 0,27 Do 1 Do 1,1 

inne (niewielkie 

ilości) 

B, Zr, Hf, Mg, 

Re, La, Ce, Y 

Zr do 2,25 

B, Y, Re 

Si do 1,5, Mn do 5 

B, Cu, V, N, Zr, La, Y 

Tabela 1. 1. Skład chemiczny nadstopów na osnowie niklu, kobaltu i żelaza [30] 
 

Niekorzystną cechą nadstopów jest ich mała przewodność cieplna spowodowana dużą 

zawartością dodatków stopowych, nie przekracza ona 10 – 30% przewodności cieplnej 

czystego niklu lub kobaltu [3]. 

Większość nadstopów ma dobre właściwości plastyczne w wysokiej temperaturze. 

Nadstopy do przeróbki plastycznej charakteryzują się jednak mniejszą odpornością na 

pełzanie w porównaniu z odlewniczymi [1, 3, 7 ,32, 33]. 

Obecnie elementy komory spalania oraz wieńców kierujących wykonuje się na ogół  

ze stopów do przeróbki plastycznej silnie umocnionych roztworowo. Natomiast elementy 

części gorącej silnika wytwarza się najczęściej z nadstopów wieloskładnikowych 

charakteryzujących się dużym umocnieniem wydzieleniowym [3, 5, 6, 9].  
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Efekt 

(wpływ dodatków) 

Nadstopy na osnowie 

Ni Co Fe 

Umocnienie roztworowe 
Co, Cr, Fe, Mo, W, 

Ta 

Nb, Cr, Mo, Ni, W, 

Ta 
Cr, Mo 

Stabilizacja fazy γ  Ni C, W, Ni 

Tworzenie węglików: 

                                        MC 

                                        M7C3 

                                        M23C6 

                                        M6C 

 

W, Ta, Ti, Mo, Nb 

Cr 

Cr, Mo, W 

Mo, W 

 

Ti 

Cr 

Cr 

Mo, W 

 

Ti 

 

Cr 

Mo 

Tworzenie węglikoazotków typu 

M(C,N) 
C, N C, N C, N 

Tworzenie fazy γ’ Ni3(Al,Ti) Al, Ti  Al, Ti, Ni 

Opóźnianie tworzenia fazy η 

(Ni3Ti) 
  Al, Zr 

Podwyższenie temperatury solvus 

fazy γ’ 
Co   

Tworzenie faz metalicznych 

umacniających wydzieleniowo 
Al, Ti, Nb Al, Ti, Mo, W, Ta Al, Ti, Nb 

Dyspersyjne umacnianie tlenkami ThO2, Al2O3, Y2O3  Y2O3 

Odporność na utlenianie Al, Cr Al, Cr Cr 

Zwiększenie odporności na korozję 

wysokotemperaturową 
La, Th La, Th, Y La, Y 

Odporność na nasiarczanie Cr Cr Cr 

Zwiększenie odporności na 

pełzanie 
B  B 

Wzrost odporności na pękanie B B, Zr B 

Umacnianie granic ziarn B, C, Zr, Hf   

 
Tabela 1. 2. Rola pierwiastków w nadstopach [30] 
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 Szerokie zastosowanie nadstopów i rozwój badań tych materiałów nastąpił 

szczególnie w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku, co wynikało z zapotrzebowania 

przemysłu lotniczego, zbrojeniowego oraz kosmicznego na materiały o wyższych 

właściwościach. Do lat 30-tych wytwarzano stopy na osnowie żelaza lub niklu z dodatkiem 

chromu, którego odpowiednie stężenie zapewniało wzrost żaroodporności. Wprowadzenie do 

tych stopów niewielkiej zawartości aluminium (do 1.4%), tytanu (do 2.5%), i/lub niobu 

(ok.1%) umożliwiło uzyskanie większego efektu umocnienia przez wydzielenia cząstek fazy 

Ni3(Ti, Al) – γ’[1, 3-7]. W stopach tych często występują również wydzielenia faz 

powodujących wzrost ich kruchości, np. w postaci siatki węglików typu M23C6 na granicach 

ziaren. Szczególnie popularne nadstopy tej grupy często stosowane w budowie silników 

lotniczych to: Rex 78, K42B, Nimonic 75 i 80 oraz Inconel X [1, 6, 7,34]. 

 

1.2. Technologie wytwarzania form ceramicznych  
 

1.2.1. Materiały na formy ceramiczne 
 

W formach ceramicznych wyróżnia się kilka zupełnie różniących się od siebie oraz 

mających zupełnie inne przeznaczenie powłok: 

a) pierwszą powłokę – warstwa ta pełni rolę warstwy przymodelowej, zadaniem jej jest jak 

najdokładniejsze odwzorowanie kształtu modelu woskowego oraz przeciwdziałanie reakcji 

ciekły metal – forma ceramiczna, 

b) drugą powłokę – warstwa ta jest warstwą przejściową pomiędzy pierwszą a tylnymi 

powłokami, 

c) powłoki tylne – głównym zadaniem tych powłok jest wytworzenie mechanicznej 

wytrzymałości formy, wytrzymałość powinna być na tyle wysoka, aby forma nie uległa 

uszkodzeniu w procesie zalewania, a jednocześnie na tyle elastyczna, aby podczas 

krystalizacji nie powstały zbyt duże naprężenia, które spowodują pęknięcia w odlewach.  

Podstawowymi składnikami tworzącymi formę ceramiczną są: materiał osnowy  

(np. piasek lub mączka kwarcowa SiO2, cyrkonowa ZrSiO4, chromitowa FeCr2O4, 

elektrokorundowa Al2O3) oraz spoiwo. Jedną z najpopularniejszych obecnie technologii 

wykonywania form ceramicznych jest technologia wykorzystująca jako spoiwo 

zhydrolizowany krzemian etylu - (C2H5O)Si. Jednak, ze względu na przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska, dąży się do zastąpienia tego spoiwa innymi spoiwami bardziej 

przyjaznymi dla osób pracujących przy wykonywaniu form oraz dla środowiska.  

W odlewniach precyzyjnych zhydrolizowany krzemian etylu jest zastępowany spoiwem, na 

bazie krzemionki koloidalnej – zolem kwasu ortokrzemowego. Jednak spoiwo to posiada 

również kilka istotnych wad. Masa ceramiczna z krzemionką koloidalną gorzej zwilża model 

niż jej mieszanina z krzemianem etylu, co powoduje złe odwzorowanie modelu woskowego. 

Dlatego w celu polepszenia przyczepności masy ceramicznej do powierzchni modelu 

woskowego wprowadza się dodatkowe substancje poprawiające zwilżalność. Dodaje się 

również związki zapobiegające zapowietrzaniu się i spienieniu masy podczas mieszania  

i zapewniające ciągłość powłok (bez pęcherzyków powietrza) nanoszonych na model.  

Bardzo wrażliwą na tego rodzaju wady w szczególności jest pierwsza powłoka.  

Jedną z największych zalet masy z krzemionką koloidalną jest jej żywotność, masa ta 

nie żeluje podczas dłuższego użytkowania, natomiast znacznej zmianie ulega jej lepkość. 

Zmiana tej właściwości zaczyna się przy pH~8,7. Zmniejszenie wartości pH powoduje wzrost 

lepkości a w konsekwencji co się z tym wiąże znacznemu zwiększeniu ulega grubość 

poszczególnych warstw nanoszonych na model. Ponieważ lepkość mieszaniny ceramicznej 

jest jednym z podstawowych czynników warunkujących otrzymanie form o wymaganej, 

jakości dlatego podlega ciągłej kontroli i zmianie przez wprowadzanie związków  

o charakterze zasadowym (wzrost pH), substancji powierzchniowo czynnych niejonowych  

i świeżej krzemionki koloidalnej, często dodaje się także świeżego spoiwa [35, 36].  

 

1.2.2. Technologia z wykorzystaniem spoiwa na bazie zhydrolizowanego krzemianu 

etylu  

 W technologii tej stosuje się jako spoiwo naprzemiennie zhydrolizowany krzemian 

etylu rozcieńczany alkoholem etylowym i wodorozcieńczalną krzemionkę koloidalną.  

W pierwszej warstwie do spoiwa dodaje się jako wypełniacz mączkę cyrkonową o bardzo 

małej granulacji (5÷10 µm) oraz różnego rodzaju modyfikatory, np. glinianu kobaltu w celu 

zmodyfikowania powierzchniowej warstwy odlewu (rozdrobnienie ziarna) [37]. Tą sama 

mączkę cyrkonową stosuje się na obsypkę. W drugiej warstwie do spoiwa dodaje się jako 

wypełniacz mączkę glinokrzemianową - Molochite o bardzo małej granulacji (5÷10 µm). 

W tej powłoce nie stosuje się już żadnych modyfikatorów (warstwa ta nie styka się już 
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bezpośrednio z ciekłym metalem). Natomiast na obsypkę stosuje się piasek 

glinokrzemianowy – Molochite o większej granulacji. W warstwach następnych krzemionkę  

i krzemian stosuje się na przemian. Natomiast na obsypkę stosuje się piasek 

glinokrzemianowy – Molochite o większej granulacji. Suszenie form odbywa się  

w klimatyzowanym pomieszczeniu o wilgotności powietrza ok. 50% i temperaturze 20-25°C. 

Czas suszenia jednej powłoki wynosi około 4h. 

 

1.2.3. Technologia z wykorzystaniem spoiwa wodnego – krzemionka koloidalna  
 

Obecnie proces przygotowywania form ceramicznych w wielu odlewniach jest w pełni 

zautomatyzowany, wszystkie czynności wykonywane są automatycznie z wykorzystaniem 

robotów przemysłowych. Na liniach tych w większości przypadków wykorzystuje się 

technologie pokryć wodnych, w której jako spoiwo stosowana jest wodorozcieńczalna 

krzemionka koloidalna. W pierwszej warstwie do spoiwa (krzemionki koloidalnej) dodaje się 

jako wypełniacz mączkę elektrokorundową o granulacji (7÷12 µm) oraz różnego rodzaju 

modyfikatory, np. glinianu kobaltu, w celu zmodyfikowania ziarna, tą samą mączkę 

elektrokorundową stosuje się na obsypkę. W skład warstwy drugiej i kolejnych wchodzi 

spoiwo (krzemionka koloidalna), do którego dodaje się jako wypełniacz piasek 

elektrokorundową. W tych powłokach nie stosuje się już żadnych modyfikatorów (warstwy te 

nie stykają się już bezpośrednio z ciekłym metalem). Natomiast na obsypkę stosuje się piasek 

elektrokorundowy o większej granulacji. Suszenie prowadzi się w specjalnie zbudowanej 

suszarni, która stanowi integralną część linii produkcyjnej z wymuszonym obiegiem 

powietrza o wilgotności ok. 50% i temperaturze 20-25 C. Czas suszenia jednej powłoki –  

około 3h.  

 

1.3. Krystalizacja odlewów 
 

Krystalizacja odlewu jest procesem dwuetapowym, obejmującym zarodkowanie  

i wzrost zarodków. Zależnie od sposobu tworzenia zarodków rozróżnia się zarodkowanie 

homo i heterogeniczne. 

Zarodkowanie homogeniczne jest procesem powstawania fazy stałej z ośrodków 

(klasterów) będących zgrupowaniami atomów własnych krystalizującej fazy. Taki rodzaj 

zarodkowania nie występuje praktycznie w rzeczywistości – dotyczy metalu idealnie 
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czystego, pozbawionego stałych wtrąceń i domieszek oraz niestykającego się  

z powierzchniami materiałów, na których możliwe jest zarodkowanie. Aby zarodek mógł się 

rozrastać, musi osiągnąć pewne rozmiary krytyczne, wynikające z przeciwstawnego 

oddziaływania dwóch czynników. Z uwzględnienia zmiany wartości potencjału 

termodynamicznego VG∆ . Utworzenie dowolnie małego zarodka fazy stałej, nawet przy 

minimalnym przechłodzeniu, powoduje zmniejszenie objętościowego potencjału 

termodynamicznego układu. Z kolei powstanie kryształu wiąże się z koniecznością 

utworzenia powierzchni rozdziału (granicy międzyfazowej) pomiędzy cieczą i kryształem, 

wymagającej wykonania odpowiedniej pracy równoważnej wzrostowi powierzchniowego 

potencjału termodynamicznego FG∆ , zmniejszającego siłę napędową procesu krystalizacji. 

Powstający zarodek może wzrastać, gdy sumaryczna wartość potencjału termodynamicznego 

wraz z zwiększeniem promienia ziarna r maleje. Jest to możliwe dopiero dla  promienia 
∗> rr , a więc wtedy, gdy krystalizacji towarzyszy zmniejszenie sumarycznej wartości 

potencjału termodynamicznego (Rys. 1. 6). Przyjmując, że zarodek ma symetrię kulistą, to 

wartość jego promienia krytycznego określa równanie [38]:   

* 2 2SL SL t

V

Tr
G H T
γ γ

= =
∆ ∆ ∆  (1.30) 

gdzie: SLγ  – energia powierzchniowa właściwa (napięcie powierzchniowe) między cieczą  

a kryształem, VG∆  – różnica między wartościami potencjału termodynamicznego jednostki 

objętości kryształu a taką samą objętością fazy ciekłej, H∆  - ciepło krystalizacji,  

tT  – temperatura krystalizacji, )( TTT t −=∆ – przechłodzenie[38].  

 
Rys. 1. 6. Zależność zmiany potencjału termodynamicznego układu ∆ G od promienia zarodka [38] 
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Promieniowi krytycznemu r* odpowiada tzw. praca zarodkowania ∗∆G  : 

 
3 2

*
hom 2 2

16
3

SL tTG
H T
γπ∆ =

∆ ∆
 (1.31) 

 

Zarodkowanie heterogeniczne jest procesem powstawania zarodków w ciekłym 

metalu na istniejącym podłożu ścianki formy odlewniczej lub powierzchni cząstek stałych. 

Stałe cząstki mogą zostać wprowadzone do ciekłego metalu z zewnątrz, np. z wyłożenia 

pieca, tygla, kadzi lub formy odlewniczej, lub też mogą powstać w wyniku reakcji 

chemicznych przebiegających w ciekłym stopie (np. wtrącenia tlenków). Schemat teoretyczny 

zarodkowania heterogenicznego przedstawiony została na Rys. 1. 7.  
 

 
Rys. 1. 7. Schemat  teoretyczny zarodkowania heterogenicznego [39] 
 

W tym przypadku energię aktywacji procesu opisuje równanie:  

4
coscos32)(

3
*
hom

*
hom

** θθθ +−
∆=∆=∆ GfGGhet    (1.32) 

gdzie: θ  - kąt zwilżania.           

Zarodkowanie homogeniczne jest szczególnym przypadkiem zarodkowania 

heterogenicznego, gdy kąt zwilżania podłoża θ=180˚. Z równania (1.32) wynika, że 

zarodkowanie ułatwiać będą tylko te cząstki, których powierzchnie są dobrze zwilżane przez 

ciekły metal (θ«180°).  

 Dla zarodkowania heterogenicznego przypadkiem najprostszym jest, gdy same 

wtrącenia mają odpowiednie powierzchnie do inicjowania krystalizacji, co jednak nie jest 

częste. Powierzchnia inicjująca krystalizację zwykle zostaje utworzona w wyniku reakcji 

chemicznej wprowadzonego dodatku, który nie jest w równowadze z cieczą. Zarodkowanie 

będące wynikiem reakcji chemicznej lub rozpuszczania jest odmianą zarodkowania 

heterogenicznego, zwanego zarodkowaniem katalitycznym, występującym przy krystalizacji 

stopów modyfikowanych [38, 39].  
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Rozmiar ziaren odlewu określają dwa czynniki: liczba zarodków i prędkość 

krystalizacji; znaczenie dla kształtu ziarna ma również przepływ (odprowadzanie) ciepła. 

Kryształy równoosiowe tworzą się w przypadku bliskim do równowagowego; przy większym 

odstępstwie od warunków równowagowych tworzą się dendryty [38]. 

 Dla rozmiaru ziaren decydująca jest ilość zarodków, czyli grup atomowych 

oddzielonych granicą międzyfazową od cieczy i różniących się od niej strukturą krystaliczną. 

Wyróżnia się zarodki homo i heterogeniczne [38, 39]. 

 Zarodki nowej fazy podczas krystalizacji technicznych metali i stopów tworzą się 

przeważnie na obecnych w cieczy stałych cząstkach (zarodkowanie heterogeniczne). 

Krystalizacja wywołana utworzeniem się zarodków własnych jest bardzo rzadka lub wymaga 

sztucznego wspomagania, np. przechłodzenia. Ponadto podczas krystalizacji pod względem 

krystalograficznym, co najmniej jedna płaszczyzna sieci kryształu głównego musi 

wykazywać duże podobieństwo symetrii i wymiarów powierzchni do powierzchni inicjującej 

krystalizację. Obie fazy powinny mieć także zbliżony charakter wiązań międzyatomowych. 

Na podstawie wielu badań stwierdzono, że minimalny brzegowy kąt styku θ występuje 

wówczas, gdy istnieje podobieństwo sieci krystalicznej lub niektórych płaszczyzn sieciowych 

i odległości międzyatomowych stałych cząstek i ciekłego metalu[38-40]. 

Przechłodzenie wymagane do zainicjowania procesu zarodkowania rośnie ze stopniem 

niedopasowania sieci (Rys. 1. 8) [41].  

 
Rys. 1. 8. Przechłodzenie ciekłego żelaza niezbędne do zainicjowania procesu zarodkowania w funkcji 
stopnia niedopasowania sieci krystalicznych żelaza i cząstek nierozpuszczalnych różnych związków 
(dodatków zarodkotwórczych) [41] 
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Skuteczność związków inicjujących krystalizację tzw. krystalizatorów, 

modyfikatorów, substancji zarodkotwórczych [38] jest teoretycznie wyjaśniona; po pierwsze 

wystarczy utworzenie małej powierzchni rozdziału między cieczą i kryształem głównym do 

dalszego wzrostu, po drugie przy wymaganym podobieństwie krystalograficznym napięcie na 

powierzchni rozdziału pomiędzy krystalizatorem i głównym kryształem jest małe.  

 Prowadzone rozważania wskazują, że w celu uzyskania mikrostruktury 

drobnoziarnistej należy zapewnić odpowiednio dużą szybkość chłodzenia umożliwiającą 

znaczne przechłodzenie ∆T, albo wprowadzić do cieczy kontrolowaną ilość ośrodków 

zarodkowania w postaci tzw. modyfikatora. W odlewach o zróżnicowanej grubości przekroju 

korzystniejsza jest metoda modyfikowania. Umożliwia ona, bowiem zmniejszenie naprężeń 

własnych związanych z nierównomierną prędkością chłodzenia, które mogą prowadzić do 

dużych odkształceń, a nawet pęknięcia odlewu. 

W celu rozdrobienia ziarna stosuje się również metody mechanicznego pobudzania 

tworzenia się zarodków krystalizacji. Należą do nich: drgania mechaniczne (wibracje), 

drgania dźwiękowe i ultradźwiękowe, mieszanie za pomocą wirującego pola magnetycznego 

lub elektromagnetycznego, odlewanie w bardzo niskiej temperaturze, przedmuchiwanie 

sprężonymi gazami [38]. 

 

1.4. Zjawiska powierzchniowe 
 

1.4.1. Energia powierzchni 
 

Każda cząsteczka cieczy znajdująca się wewnątrz fazy ciekłej ma zrównoważone siły 

wzajemnego przyciągania i odpychania. Wskutek tego, że siły te są we wszystkich warunkach 

jednakowe, to ich wypadkowa jest równa zeru. 

Cząsteczki cieczy znajdujące się w warstwie powierzchniowej doznają natomiast 

jednostronnego przyciągania od strony cieczy, a wypadkowa tych sił skierowana jest 

prostopadle do wnętrza cieczy. W skutek działania tych sił w warstwie powierzchniowej 

występują dwa zjawiska. 

Pierwsze z nich przejawia się w tym, że warstewka powierzchniowa wywiera pewne 

ciśnienie na wnętrze cieczy. Ciśnienie to odniesione do 1 cm2 powierzchni i działające 

prostopadle do niej nazywamy ciśnieniem wewnętrznym lub powierzchniowym. Jest ono 

zdefiniowane następująco[42]: 
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 (1.51) 

gdzie: F - energia swobodna. 

Drugim zjawiskiem związanym z działaniem sił wciągających cząsteczki z warstwy 

powierzchniowej jest napięcie powierzchniowe. Ciecz wykazuje mianowicie dążność do 

zmniejszania liczby cząstek na powierzchni cieczy do możliwie minimalnej ilości w danych 

warunkach. Do wytworzenia nowej powierzchni cieczy potrzebna jest praca wydobycia 

cząstek z głębi cieczy na jej powierzchnię. Zmianę energii swobodnej przy wytworzeniu 

nowej powierzchni dla układu jednoskładnikowego można przedstawić równaniem[42]: 

 (1.52) 

W stanie równowagi energia swobodna F, a więc i powierzchnia A będzie dążyła do 

osiągnięcia wartości minimalnej. Przy T,V = idem i n = const. wzór (1.52) upraszcza się do 

postaci[42]: 

 (1.53) 

Napięcie powierzchniowe σ jest więc zmianą energii swobodnej układu, związaną ze 

zmianą wielkości powierzchni o jednostkę w warunkach T,V = idem. 

Dlatego też w tym przypadku układ będzie dążył do zmniejszenia powierzchni, a tym samym 

napięcia powierzchniowego, co w efekcie doprowadzi do obniżenia swobodnej energii lub 

entalpii powierzchniowej. Tendencja zmniejszania swobodnej energii powierzchniowej 

przejawia się niekiedy w przybieraniu przez swobodne krople cieczy kształtu kulistego lub 

kropli leżącej (Rys. 1. 9), jeżeli dana ciecz nie zwilża podłoża, a także tworzeniu się w tym 

przypadku menisku wypukłego w rurkach o małej średnicy [43]. 

Napięcie powierzchniowe cieczy zależy od jej składu i temperatury. Ciekłe metale 

mają szczególnie wysokie wartości napięcia powierzchniowego rzędu 1 N/m. Dla porównania 

napięcie powierzchniowe wody w temperaturze 20oC wynosi 0,072 N/m. 

W Tabeli 1. 3 znajdują się wartości napięcia powierzchniowego szeregu ciekłych metali.  
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 Dla metali zachodzi zależność pomiędzy ich temperaturą topienia a napięciem 

powierzchniowym: im wyższa jest temperatura topienia danego metalu, tym większa jest 

wartość jego napięcia powierzchniowego (Rys. 1. 10) [43]. 

 

 

 

 
Rys. 1. 10. Zależność napięcia powierzchniowego metali od ich temperatury topienia [43] 

Rys. 1. 9. Kropla rosy 
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Metal Temperatura topienia [K] 
Napięcie powierzchniowe 

N/m 

Współczynnik 

temperaturowy mN/mK 

Li 353 0,398 -0,14 

Be 1550 1,390 -0,29 

Na 371 0,191 -0,10 

Mg 923 0,559 -0,35 

Al. 933 0,914 -0,35 

Si 1683 0,865 -0,13 

K 337 0,115 - 0,08 

Ca 1111 0,361 - 0,10 

Ti 1941 1,650 - 0,26 

V 2173 1,950 - 0,31 

Cr 2148 1,700 - 0,32 

Mn 1518 1,090 - 0,20 

Fe 1810 1,872 - 0,49 

Ca 1768 1,873 - 0,49 

Ni 1726 1,776 - 0,38 

Cu 1156 1,360 - 0,21 

Zn 693 0,782 - 0,17 

Zr 2125 1,480 - 0,20 

Mo 2883 2,250 - 0,30 

Ag 1234 0,903 - 0,16 

Cd 594 0,570 - 0,26 

Ce 302 0,070 - 0,06 

Ba 987 0,277 - 0,08 

Ta 3239 2,150 - 0,25 

W 3683 2,500 - 0,29 

Au 1336 1,140 - 0,52 

Hg 235 0,498 - 0,20 

Tabela 1. 3. Napięcie powierzchniowe ciekłych metali w temperaturze topnienia oraz wartości  
                     współczynnika temperaturowego [43] 
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Metody pomiaru napięcia powierzchniowego można podzielić na dwie grupy: metody 

bezwzględne i metody względne. Do najczęściej stosowanych metod bezwzględnych należą: 

a) metoda wzniesień kapilarnych  

Metoda ta wykorzystuje zjawisko włoskowatości. Ciecz wznosi się po powierzchni ścianek 

kapilary na wysokość h, odpowiadającą równowadze między siłą ciężkości a siłą związaną 

 z napięciem powierzchniowym, działającą na obwodzie kapilary: 

b) metoda pierścieniowa 

Metoda ta polega na pomiarze siły potrzebnej do oderwania platynowego pierścienia, 

przyłożonego do powierzchni swobodnej cieczy.  

Siła mierzona jest za pomocą wagi. Pomiar polega na skręcaniu sprężystej nici stalowej, do 

której przymocowane jest ramię wagi z zawieszonym na jego końcu pierścieniem, o pewien 

kąt. Siła ta jest proporcjonalna do tego kąta skręcenia. 

c) metoda płytkowa (Wilhelmy’ego) 

Wyznaczanie napięcia powierzchniowego tą metodą polega na pomiarze siły, którą trzeba 

przyłożyć pionowo do płytki platynowej, zetkniętej z powierzchnią badanej cieczy, aby 

oderwać ją od tej powierzchni (Rys. 1. 11). 

 

 
Rys. 1. 11. Pomiar napięcia powierzchniowego metodą płytkową 
 

Siła potrzebna do oderwania płytki od powierzchni cieczy jest proporcjonalna do obwodu 

płytki zwilżanego przez ciecz.  

Metoda Wilhelmy’go nie wymaga posługiwania się tablicami do obliczania poprawek, 

w przeciwieństwie do metody tensometrycznej z zastosowaniem pierścienia platynowego. 

Musi być jednak spełniony warunek całkowitej zwilżalności płytki przez badaną ciecz.  
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Metodami względnymi pomiaru napięcia powierzchniowego są: 

a) metoda stalagmometryczna 

Ciecz wypływa z rurki o małej średnicy; tworzy się kropla, która oderwie się wtedy, gdy jej 

ciężar przezwycięży siłę napięcia powierzchniowego. Wynika z tego, że siła napięcia 

powierzchniowego jest proporcjonalna do ciężaru wypływającej kropli. Dokładna postać 

zależności między tymi wielkościami nie jest znana, dlatego w metodzie tej mierzy się 

napięcie powierzchniowe danej cieczy względem cieczy wzorcowej – np. wody. 

b) metoda pęcherzykowa  

Metoda ta polega na pomiarze maksymalnego ciśnienia, powstającego przy wdmuchiwaniu 

przez kapilarę pęcherzyków gazu do badanej cieczy. 

 
1.4.2. Zwilżalność formy na granicy metal – ceramika 

  

Zjawisko zwilżania materiałów ceramicznych przez ciekłe metale odgrywa ważną rolę  

w wielu procesach technologicznych z udziałem fazy ciekłej, zarówno takich, gdzie jest ono 

korzystne (wytwarzanie połączeń metalowo-ceramicznych metodami spajania, otrzymywanie 

materiałów kompozytowych, nanoszenie warstw metalicznych), jak i wówczas, kiedy 

zjawisko to nie jest pożądane (np. dla zwiększenia trwałości użytkowej materiałów 

ogniotrwałych stosowanych na tygle i inne oprzyrządowanie metalurgiczne). Najczęściej 

stosowaną charakterystyką stopnia zwilżania ceramiki (C) przez ciekły metal (Me) jest 

wielkość kąta zwilżania θ (Rys. 1. 12) [44, 45]. Stanowi on ważny parametr niezbędny do 

analizy zjawisk zachodzących na granicy kontaktu Me/C w oparciu o trzy fundamentalne 

równania teorii kapilarności, tj.: 

 

równanie Younga [46] σsg − σls = σlg cos θ  (1.41) 

równanie Dupré [47] Wa = ( σsg − σ ls) + σ lg (2) (1.42) 

równanie Younga-Dupré, wynikające z połączenia równań (1.41) i (1.42)  

Wa = σlg(1 + cos θ)  (1.43) 

gdzie:  

σsg - napięcie powierzchniowe na granicy podłoże/atmosfera 

σls -  napięcia powierzchniowe na granicy kropla/podłoże 

σlg - napięcia powierzchniowe na granicy kropla/atmosfera  
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Wa - termodynamiczna praca adhezji, szeroko stosowana do oceny potencjalnych właściwości 

mechanicznych połączenia metalowo-ceramicznego.  

Umownie układy Me/C są dzielone na układy zwilżalne (θ < 90°) i układy niezwilżalne 

( Θ > 90°), co schematycznie przedstawiono na Rys. 1. 12c. Ten sam układ może przejść ze 

stanu niezwilżalnego do stanu zwilżalnego (θ = 90°: non-wetting to wetting transition) przy 

ściśle określonych warunkach, na przykład: temperaturze T θ =90°, czasie t θ =90°, ciśnieniu 

atmosfery gazowej P θ =90°, parcjalnym ciśnieniu tlenu  po2
  θ=90°[48]. 

 Należy podkreślić, że równania (1.41) - (1.43) dotyczą układów Me/C znajdujących 

się zarówno w warunkach równowagi mechanicznej, jak i termodynamicznej (układy 

niereaktywne). W przypadku występowania reakcji chemicznych (układy reaktywne)  

w pracach [49-51] zaproponowano szereg modyfikacji dla równań (1.41) - (1.43), 

uwzględniających  termodynamiczne charakterystyki powstawania nowego produktu reakcji.  

 Niestety, pomimo istotnego znaczenia wielu czynników o charakterze 

metodologicznym, decydujących o powtarzalności i wiarygodności pomiarów θ, są one 

zazwyczaj pomijane w publikacjach. W wielu przypadkach jest to postępowanie celowe, 

wynikające ze znaczenia takiej informacji typu know-how.  

 
 

Rys. 1. 12. Schematy ilustrujące:  
a) relację pomiędzy Θ, σsg, σls i σlg dla kropli metalu na podłożu stałym,  
b) kinetykę zwilżania w niereaktywnym układzie Me/C,  
c) charakterystykę układów Me/C w zależności od wielkości kąta zwilżania[52] 
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W badaniach zjawiska zwilżania szerokie zastosowanie znalazła metoda kropli leżącej 

[48]. Pomimo wielu problemów metodologicznych, szczegółowo omówionych w pracach 

badawczych [46, 47], metoda ta w porównaniu do innych, jest stosunkowo łatwa w realizacji 

 i pozwala na określenie kinetyki zwilżania, stanowiącej ważną informację o charakterze 

praktycznym.  

W metodzie kropli leżącej kąt zwilżania, mierzony w porównywalnych odstępach czasu, 

odpowiada kontaktowemu kątowi zwilżania θt, utworzonemu przez ciecz po określonym 

czasie t kontaktu z podłożem. Jego wielkość zmienia się od maksymalnej wartości θ0, 

odpowiadającej początkowi kontaktu (t = 0s), do minimalnej wartości θY, po osiągnięciu 

której θt nie ulega zmianie, tj. θ0 > θt≥θY [52].  

 

 

1.5. Matematyczny opis ruchu ciekłego metalu 
 

Dzięki rozwojowi technik komputerowych możliwe stało się modelowanie analityczne 

procesów odlewniczych w układzie jedno-wymiarowym (1D), dwu- i trzy-wymiarowym  

(2D i 3D). Modele te różni stopień skomplikowania opisu matematycznego przebiegu 

zjawiska, ilość danych wejściowych, sposób wizualizacji danych. Bardzo często są to 

skomplikowane modele numeryczne, które najczęściej oparte są na równaniu Daniela 

Bernoulli (ur. 8 lutego 1700 w Groningen, zm. 17marca 1782 w Bazylei) – szwajcarskiego 

matematyka i fizyka, który podał elementarne równanie ruchu stacjonarnego cieczy idealnej, 

zwane równaniem Bernoulliego (1738 rok). Równanie to zostało wyprowadzone dla cieczy 

idealnej [42].  

Przepływ cieczy jest na tyle skomplikowanym zagadnieniem, że wydawało się niemożliwe 

jego numeryczne opisanie. Wprowadzono więc pojęcie cieczy idealnej. Ciecz idealna jest 

wytworem wyobraźni ludzkiej: taka ciecz nie ma lepkości, jest nieściśliwa, ma jednakową 

gęstość w całej swojej objętości, nie posiada zanieczyszczeń. 

Ciecz idealną od cieczy rzeczywistej najbardziej różni brak lepkości. Przy ciśnieniach 

występujących w przyrodzie, np. wodę można uznać za ciecz nieściśliwą, ale pominięcie 

lepkości w przypadku ciekłych metali prowadzi do niezgodności wyników obliczeń  

z wynikami pomiarów, a często do paradoksów. W następnych latach zmodyfikowano 
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równanie, wzbogacając je o człon uwzględniający wpływ lepkości cieczy na warunki jej 

przepływu. 

 Wyodrębniana elementarna objętość cieczy dV o gęstości ρ czyli o elementarnej masie 

dm posiada określoną energię, która może występować jako energia potencjalna dm·g·z  

w zależności od wysokości położenia z, jako energia ciśnienia dv·p i jako energia kinetyczna 

równa dm · u2 /2. Zgodnie z prawem zachowania energii całkowita suma energii 

wyodrębnionej masy cieczy winna być stała, niezależnie od położenia tej masy w przestrzeni. 

Ta zasada zachowania energii wyrażana jest w postaci równania Bernoulli'ego: 

const
2

2
=++

g
u

g
pz
ρ

 (1.61) 

Równanie to wyrażające sumę energii wyodrębnionej masy cieczy zostało uzyskane poprzez 

podzielenie wyżej podanych różnych postaci energii przez tę masę dm = dv·ρ .  

 

 
Rys. 1. 13. Geometryczna interpretacja równania Bernoulli’ego [42] 
 

 Wszystkie wielkości w równaniu (1.61) mają wymiar długości i stąd nazywamy je 

"wysokościami energii": 

z - wysokość położenia, tj. wysokość wzniesienia środka określonego przekroju poprzecznego 

strugi cieczy ponad przyjęty poziom odniesienia [m] 

g
p
ρ

 - wysokość ciśnienia, tj. wysokość wzniesienia takiego słupa cieczy, która na podstawę 

wywiera ciśnienie p 
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 - wysokość prędkości, tj. wysokość, z której ciecz musiałaby swobodnie spadać, aby 

osiągnąć prędkość końcową u. 
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 W przypadku cieczy rzeczywistej część energii, jaką traci struga przepływająca 

między dowolnie obranymi przekrojami jest zużywana na pokonanie oporów ruchu 

wywołanych głównie lepkością cieczy, szorstkością ścian przewodu itp. Aby równanie 

Bernoulli'ego i w tym przypadku mogło być słuszne, do prawej strony równania należy dodać 

pewną wysokość hstr obrazującą straty energetyczne (lub sumę tych start) zużyte na 

pokonanie wyżej wymienionych oporów. W związku z tym dla strugi cieczy rzeczywistej 

równanie Bernoulli'ego przyjmuje postać. 

∑+++=++ strhz
g

p
g

vz
g

p
g
v

2
2

2
2

1
1

2
1

22 ρ
α

ρ
α  (1.62) 

 
Rys. 1. 14. Równanie Bernoulli’ego dla strumienia cieczy rzeczywistej [42] 
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Współczynnik α (α ≥ 1), zwany współczynnikiem Saint-Venanta (lub Coriolisa), 

wyraża stosunek sumy energii kinetycznej strug elementarnych do energii kinetycznej całego 

strumienia, obliczonej na podstawie wartości prędkości średnich. 

Asrv
A

dAu

α
⋅

∫
=

3

3

 (1.63) 

Przepływ laminarny stanowi szczególny rodzaj przepływu, w którym nie występuje 

w skali makroskopowej wymiana pędu pomiędzy poszczególnymi warstwami płynu. 

Występowanie naprężeń stycznych, przeciwdziałających wzajemnemu przemieszczaniu się 

warstw płynu o różnych prędkościach, związane jest z transportem pędu w skali molekularnej 

[42]. Wartość tych naprężeń można wyznaczyć za pomocą hipotezy Newtona. 

n
V
∂
∂

= µτ  (1.64) 

gdzie: τ  - naprężenie styczne, µ - współczynnik lepkości dynamicznej, n - współrzędna 

normalna do płaszczyzny, w której występuje naprężenie. 

 

Przepływ turbulentny charakteryzuje się występowaniem pulsacji prędkości (tzw. 

prędkości pobocznych) o charakterze losowym. W związku z tym pomiędzy poszczególnymi 

warstwami płynu następuje wymiana pędu i masy nie tylko na poziomie molekularnym, lecz 

i makroskopowym (molarnym). Wynikają stąd naprężenia styczne kilka rzędów wielkości 

większe niż w przypadku przepływu laminarnego. 

Ponieważ przepływ turbulentny jest zawsze przepływem nieustalonym, zatem wygodnie jest 

opisać jego własności przy użyciu wielkości statystycznych. Chwilowa wartość wektora 

prędkości definiowana jest sumą wektora prędkości głównej, stałej w czasie, i wektora 

prędkości pobocznej (pulsacji): 

  (1.65) 

Istnieją również inne wielkości opisujące przepływ turbulentny, które szerzej opisane są  

w literaturze: [42, 53]. 
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Liczba Reynoldsa jest jedną z liczb wyrażających podobieństwo ruchu płynów. Mogą 

być one uzyskane na drodze analizy wymiarowej, ubezwymiarowienia równań ruchu cieczy 

lepkiej (równania Naviera-Stokesa) lub tzw. analizy cząstkowej, zaproponowanej przez 

Rayleigha [54]. Liczba Reynoldsa wyraża stosunek siły bezwładności: 

 

 (1.66) 

do siły tarcia wewnętrznego: 
 

   (1.67) 

 

 (1.68) 

gdzie: µ/p -kinematyczny współczynnik lepkości. 
 
 

W związku z fizyczną interpretacją liczby Reynoldsa widać, że może być ona uważana 

za pewien wskaźnik rodzaju przepływu. 
Jeżeli liczba Reynoldsa jest dostatecznie niska, to siły tarcia wewnętrznego są na tyle duże 

 w porównaniu z siłami bezwładności, że drobne zaburzenia są tłumione. Ruch płynu jest 

zatem stateczny.  
Przy wzroście liczby Reynoldsa ilość energii przechodzącej od przepływu głównego do 

pobocznego (pulsacyjnego) zwiększa się. Przy pewnej wartości liczby Reynoldsa ilość tej 

energii przekracza ilość rozpraszaną przez siły lepkości. Przepływ traci stateczność i struktura 

przepływu staje się turbulentna. 
Istnieje wiele czynników mających wpływ na przejście od przepływu laminarnego do 

turbulentnego takich jak: chropowatość ścianek, kształt układu wlewowego, ruch obrotowy 

(odlewanie odśrodkowe). Stąd pojawiła się konieczność wprowadzenia pojęcia dolnej i górnej 

krytycznej liczby Reynoldsa. 
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Pod pojęciem dolnej krytycznej liczby Reynoldsa rozumiemy taką wartość Re, poniżej której 

nie stwierdza się występowania ruchu turbulentnego. Na podstawie doświadczeń przyjmuje 

się, że wartość ta wynosi: Rekr I = 2320. 

Górną krytyczną liczbą Reynoldsa nazywa się taką jej wartość, powyżej której nie udaje się 

zaobserwować ruchu laminarnego. Wartość jej wynosi: Rekr II = 50000. 

 

1.6. Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych 
 

 Rozwój informatyki oraz metod obliczeniowych powoduje duży postęp w symulacji 

numerycznej procesów odlewniczych. Decydującym krokiem było pojawienie się w końcu lat 

osiemdziesiątych pierwszych kodów symulujących proces zalewania. Te pierwsze programy 

umożliwiły rozwiązanie najprostszego przypadku równania Fouriera – Kirchhoffa. Opisywały 

one przepływ ciepła pomiędzy odlewem, a formą, bez uwzględnienia ruchu metalu w formie, 

z założeniem stałej temperatury ciekłego stopu po wypełnieniu wnęki formy. Sposobem 

uniknięcia błędu systematycznego, wynikającego z takiego modelowania, jest opis fizyczny 

 i symulacja procesu zalewania, z uwzględnieniem przepływu ciepła do formy. Tak powstały 

modele sprzężone Naviera – Stokesa i Fouriera – Kirchhoffa, dzięki którym symuluje się 

zalewanie formy. Umożliwiają one uwzględnienie mapy temperatury układu, jako warunku 

początkowego symulacji okresu krystalizacji i chłodzenia [19, 55, 56].  

 Rozwiązania numeryczne mogą być oparte na metodzie różnic (objętości) 

skończonych (FDM, FVM), elementów skończonych lub elementów brzegowych (BEM). 

Bardzo istotne w symulacji zjawisk z zakresu krystalizacji stopu jest prognozowanie 

mikrostruktury i segregacji pierwiastków stopowych w odlewie. Dzięki wprowadzeniu 

mikromodelowania można przewidzieć wielkość ziarna pierwotnego, a nawet teksturę ziaren. 

Polega to na wprowadzeniu zjawisk zarodkowania i ich wzrostu do modelu krystalizacji. 

Zaletą takiego podejścia jest lepsze modelowe ujęcie lokalnego wydzielania utajonego ciepła 

krystalizacji – w skali ziarna w zależności od lokalnego przechłodzenia ciekłego stopu. 

Modelowanie segregacji stężeniowej w odlewach również dotyczy zjawisk krystalizacji. 

Uwzględnia się w nim dyfuzję pierwiastków stopowych w obecności konwekcji grawitacyjnej 

i temperaturowej, w skali mikro- (skala dendrytyczna) i makrosegregacji (skala grubości 

odlewu).  
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 Zakres symulacji zjawisk odlewniczych obejmuje również modelowanie naprężeń 

własnych i szacowanie położenia miejsc zagrożonych powstawaniem pęknięć. Ten obszar 

modelowania nie jest do końca jeszcze rozpoznany ze względu na trudności w obserwacji  

i pomiarach czasu rzeczywistego oraz ze względu na trudności w zebraniu dobrych danych 

materiałowych do symulacji. Wymaga to dalszych badań podstawowych i stosowanych [19]. 
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2. PODSUMOWANIE STANU ZAGADNIENIA, CEL I ZAKRES PRACY 
 

Analizę problemu „przyczyny powstawania niedolewów w supercienkościennych 

elementach odlewanych z nadstopów na osnowie niklu” uzasadnia brak w literaturze 

krajowej, jak również zagranicznej, kompleksowych opracowań zjawisk fizyko – 

chemicznych, występujących na styku „ciekły metal – forma ceramiczna” w obszarze 

supercienkościennych przekrojów, występujących w łopatkach odlewanych w próżni  

z nadstopów na osnowie niklu, używanych w turbinach niskiego ciśnienia, będących częścią 

składową silników odrzutowych. Brak opracowań, a w konsekwencji brak wiedzy na temat 

zachowania się ciekłego metalu w supercienkościennych przekrojach przede wszystkim 

podczas procesu zalewania uniemożliwia jednoznaczną odpowiedz na pytanie o przyczyny 

powstawanie wad takich jak niedolewy. 

Ważnymi problemami technologicznymi występującymi w produkcji odlewów  

z nadstopów niklu, które należy zbadać i przeanalizować, są: 

• proces zalewania oraz krystalizacji odlewów w obszarze supercienkościennych 

przekrojów piór łopatek (brak jednoznacznej odpowiedzi na temat powstawania niedolewów 

na krawędziach spływu)  

• wpływ ocieplenia formy watą izolacyjną w obszarze supercienkościennych 

przekrojów piór łopatek na rozkład temperatury formy ceramicznej podczas zalewania jej 

ciekłym metalem 

• wpływ napięcia powierzchniowego, zwilżalności formy, pola temperatury formy 

przed zalaniem oraz gazotwórczości formy na wypełnianie supercienkościennych przekrojów, 

• porównanie wyników symulacji z wynikami badań eksperymentalnych w celu 

uogólnienia procedur symulacyjnych dla innych odlewów. 

  Pomimo stosowania bardzo zaawansowanych technologii problem występowania 

niedolewów w piórach łopatek wykonywanych metodą traconego wosku nie jest dotychczas 

rozwiązany. Przykładem mogą być technologie stosowane w WSK PZL Rzeszów, gdzie 

wady te występują, co widać na Rys. 2. 1.  
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Brak kompleksowych wyników badań i opracowań nie pozwala obecnie z góry 

zaplanować procesu technologicznego tak, „aby wyeliminować niedolewy", przy 

jednoczesnym otrzymaniu określonych właściwości. Wypełnienie tej luki w odniesieniu do 

ww. problemu będzie efektem wykonanych w ramach pracy badań. 

 

 
Rys. 2. 1. Przykładowe wady 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, dotychczasowych badań własnych 

i danych produkcyjnych [61] przyjęto tezę… Mechanizm powstawania wad (niedolewów) 

w cienkościennych odlewach z nadstopów niklu jest procesem bardzo złożonym,  

a decydujące znaczenie mają tutaj: ruch ciekłego metalu, parametry formy 

ceramicznej (gazotwórczość), zjawiska termo-fizyczne na granicy metal – forma 

(zwilżalność, napięcie powierzchniowe). 

Sterowanie procesem wyłącznie za pomocą zmian temperatury zalewania nie 

gwarantuje kompleksowego rozwiązania problemu. 

 

W celu udowodnienia postawionej tezy i zrealizowania celu pracy wykonano 

następujące badania: 

 Przeprowadzono pomiary pola temperatury w formie ceramicznej przed zalaniem  

z różnymi wariantami ocieplenia 

 Przeprowadzono pomiary pola temperatury krzepnącego odlewu  

 Wykonano symulacje komputerowe procesu chłodzenia formy ceramicznej  

z różnymi wariantami ocieplenia, symulacje procesu zalewania i krystalizacji 

 Przeprowadzono badania zjawisk fizyko – chemicznych na granicy  

metal – forma (napięcia powierzchniowego, zwilżalności formy ceramicznej przez 

ciekły metal) 

 Wykonano badania powierzchniowe wadliwych odlewów (rentgenogramy) 

 Przeprowadzono badania gazotwórczości formy.  
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I. Wykonanie eksperymentalnych form ceramicznych 

IV. Przeprowadzenie badań rozkładu pola temperatury 

formy ceramicznej bez oraz z różnymi wariantami 

ocieplenia 

V. Przeprowadzenie badań rozkładu  temperatury 
krzepnącego odlewu  

VI. Przeprowadzenie badań zjawisk fizyko – 
chemicznych na granicy metal – forma 

VII. Przeprowadzenie badań gazotwórczości 

formy  

VIII. Badania powierzchniowe  

II. Wykonanie modelu 3D odlewu oraz formy ceramicznej 

III. Symulacje komputerowe procesu chłodzenia formy 

ceramicznej z różnymi wariantami ocieplenia, symulacje 

procesu zalewania i krzepnięcia 

Rys. 2. 2. Zakres badań własnych 
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3. METODYKA BADAŃ 
 
3.1. Wykonanie form ceramicznych 

Proces wykonania form i wytwarzania odlewów doświadczalnych obejmował, podobnie 

jak typowe procesy produkcyjne, następujące etapy [57-59]: 

a) Wykonanie modeli woskowych układu wlewowego oraz woskowych modeli odlewów 

W celu wykonania modeli woskowych wykonano metalowe matryce. Następnie matryce 

zamocowano na stole wtryskarki, urządzenie to wtryskiwało rozgrzany wosk o temperaturze 

1300C do wnętrza matrycy, w której wosk zmienia stan skupienia. Po 180 sekundach 

otwierano matrycę i wyjmowano modele woskowe.          

b)  Wykonanie zestawu woskowego 

Pojedyncze woskowe modele połączono z układem wlewowym oraz misą ceramiczną 

przy użyciu kolby lutowniczej, tworząc eksperymentalne modelowe zestawy woskowe 

(Rys. 3. 1), które następnie odtłuszczono, zanurzając w 30% roztworze szarego mydła 

i płukano w strumieniu wody. 

 

             
Rys. 3. 1. Eksperymentalny zestaw woskowy 
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c) Wykonanie formy ceramicznej 

Zestawy woskowe zanurzano w płynnej masie ceramicznej (mieszanka spoiwa oraz 

mączki Al2O3), a następnie obsypywano piaskiem elektrokorundowym. Czynność tę 

powtórzono osiem razy, aż do uzyskania powłoki dającej odpowiednią wytrzymałość formy. 

Po każdorazowym zanurzeniu zestawu modelowego i posypaniu piaskiem następowało 

suszenie, które trwało 3 godziny. Suszenie odbywało się w suszarniach o odpowiedniej 

temperaturze i wilgotności. Po zakończeniu suszenia formę poddano procesowi wytapiania 

 w autoklawie ciśnieniowym firmy LBBC. Wytopione formy poddano wyrzezaniu 

wstępnemu w temperaturze 7000C przez okres 4 godzin (Rys. 3. 2).  

a)           b) 

                                
Rys. 3. 2. Eksperymentalne formy ceramiczne a) forma biała – spoiwo zhydrolizowany krzemian 
etylu, b) forma szara – spoiwo krzemionka koloidalna (LUDOX SK) 
 

3.2. Wykonanie układu pomiarowego 
 

W każdym zestawie w skorupie ceramicznej precyzyjnie umieszczono termoelementy 

płaszczowe typ N, do których następnie w trakcie przeprowadzania eksperymentu podłączono 

rejestrator oraz komputer w celu odczytu i zapisu wyników pomiarowych (Rys. 3. 3). 

Pierwszy pomiar został przeprowadzony na formie bez ocieplenia jej warstwą izolacyjną, 
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pozostałe pomiary przeprowadzono na formach z jedną oraz dwoma warstwami izolacji 

cieplnej.  

 

          
Rys. 3. 3. Układ pomiarowy 
  

Formy ceramiczne podgrzano w piecu komorowo-płomieniowym (temperatura 

komory pieca 1200oC), następnie poddano swobodnemu studzeniu „na powietrzu” (Rys. 3. 4).  

 

a)                                                               b) 

          
Rys. 3. 4. Stanowisko badawcze: a) pomiar bez waty izolacyjnej, b) pomiar z jedną warstwą waty 
izolacyjnej 
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3.3. Wykonanie odlewów próbnych 
 

Formy badawcze zostały wykonane w odlewni precyzyjnej WSK PZL Rzeszów. 

Metodyka wykonywania form była podobna jak w przypadku form produkcyjnych,  

z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych tak, aby wykonane formy miały jak 

najbardziej zbliżone właściwości fizyko-chemiczne w porównaniu z produkcyjnymi formami 

przemysłowymi.  

Pomiary pola temperatury podczas zalewania i krystalizacji metalu zostały 

przeprowadzone w „Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego” na 

Politechnice Rzeszowskiej. W formach ceramicznych (2 sztuki) umieszczono termoelementy 

typu „B” PtRh30-Pt6Rh po cztery sztuki w każdej z form. Miejsce zamontowania 

termoelementów zostało wcześniej przygotowane poprzez dołączenie do zestawów 

woskowych, w wybranych wcześniej newralgicznych miejscach formy cienkich wałków Φ 2 

mm, aby po wykonaniu formy ceramicznej w bardzo precyzyjny sposób umieścić 

termoelementy (Rys. 3. 5a). Po umieszczeniu termoelementów wewnątrz formy ceramicznej 

formę ocieplono jedna warstwą waty izolacyjnej (Rys. 3. 5b). Tak przygotowane formy 

umieszczono w piecu elektrycznym firmy Linn (Rys. 3. 6a), w celu wstępnego podgrzania.  

a)                                                                  b) 

                
Rys. 3. 5. a) forma z umieszczonymi termoelementami, b) forma ocieplona watą izolacyjną 
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a)                                                  b) 

   
Rys. 3. 6. a) piec elektryczny Linn, b) komora pieca do zalewania ALD 
 

Formy podgrzano do temperatury 1200oC, wyżarzając je przez okres dwóch godzin. 

Wyżarzone formy przeniesiono do komory pieca do zalewania firmy ALD, gdzie połączono 

końcówki termoelementów z wyjściami rejestratora stanowiącego integralną część pieca 

(Rys. 3. 6b). Po zamocowaniu termoelementów zamknięto komorę, odpompowano próżnię 

 i zalano formy (Rys. 3. 7). Forma pierwsza została zalana po 500 sekundach od momentu 

wyjęcia z pieca Linn, natomiast druga po 120 sekundach. Formy zostały zalane nadstopem na 

osnowie niklu IN100, masa wsadu - 8,5 kg, temperatura zlewania - 1480oC. Rozkład 

temperatury został zarejestrowany przez rejestrator wbudowany w piec do zalewania.  

 

            
Rys. 3. 7. Forma po zalaniu ciekłym metalem 
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3.4. Własności termofizyczne metalu i formy 
 

a) Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC) 

Badania kalorymetryczne są cenną metodą bezpośredniego pomiaru parametrów 

procesów wysokotemperaturowych. Metodami kalorymetrycznymi wyznacza się efekty 

cieplne reakcji chemicznych. Na podstawie zależności entalpii od temperatury można 

wyznaczyć ciepło właściwe metali i stopów. Pomiary kalorymetryczne polegają na określeniu 

zmiany entalpii obiektu badanego. Pomiary wykonane zostały w Instytucie Odlewnictwa  

w Krakowi. 

Metoda pomiaru polega na jednoczesnym nagrzewaniu próbki badanej i próbki 

odniesienia, z jednoczesną ciągłą rejestracją zmian różnicy strumienia cieplnego do próbki 

badanej i do próbki odniesienia, występujących pod wpływem narzuconych im zmian 

temperatury (Rys. 3. 8). 

Analizę DSC próbki badanego stopu wykonano techniką pomiarową typu heat flux,  

w której przepływ ciepła (moc), proporcjonalny (przy stałej powierzchni przepływu) do 

strumienia cieplnego Φ, dany jest wyrażeniem P = ∆Q/∆t. Przepływ ciepła do próbki (s) ma 

swoje źródło (Rys. 3. 8) w powierzchni płytki i próbce odniesienia (r). Pomiar wykonano przy 

zastosowaniu zestawu aparaturowego DSC 404 C/3/G Pegasus służącego do badań metali  

i stopów, materiałów ceramicznych oraz proszków (Rys. 3. 9), o następujących 

możliwościach pracy: 

• temperatura do 1500oC 

• pojemność tygla max 85 µl (PtRh, Al2O3) 

• atmosfera obojętna (Ar) lub próżnia max. 4 mbar 

• szybkości nagrzewania/studzenia 0.1 – 50 K/min 

• praca w trybie izotermicznym i/lub liniowego nagrzewania/studzenia. 

Analizę DSC badanego stopu wykonano w atmosferze argonu, w zakresie temperatur 

od 20 do 1450oC przy prędkości nagrzewania pieca wynoszącej 5oC/min. 
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Rys. 3. 8. Metoda pomiaru przepływu ciepła do próbki (s) oraz do próbki odniesienia  
(r) w kalorymetrze skaningowym typu heat flux (h-f DSC) 
 

 
Rys. 3. 9. Zestaw aparaturowy DSC 404 C/3/G Pegasus [48] 

 
b) Badania współczynnika przewodnictwa temperaturowego 

Metoda pomiaru polega na ogrzewaniu czołowej powierzchni próbki w kształcie 

dysku lub kwadratu krótkimi impulsami laserowymi, w wyniku czego następuje wzrost 

temperatury próbki w kierunku tylniej powierzchni (Rys. 3. 10). Wzrost temperatury próbki 

w funkcji czasu mierzony jest za pomocą detektora podczerwieni. Mierzony sygnał w czasie 

t0,5 pozwala na wyznaczenie przewodnictwa temperaturowego (a), zgodnie z równaniem: 

 
gdzie: l- grubość próbki [mm], t0,5 – czas, po jakim nastąpi 50% 
wzrost temperatury[44]. 
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Rys. 3. 10. Zasada pomiaru współczynnika przewodnictwa temperaturowego [44] 

 

Badania współczynnika przewodnictwa temperaturowego wykonano przy 

zastosowaniu zestawu aparaturowego LFA 427 służącego do badań stałych i ciekłych metali  

i stopów, materiałów ceramicznych (np. mas formierskich) oraz proszków (Rys. 3. 11). 

Zestaw aparaturowy jest wyposażony w laser klasy 1 i ma następujące możliwości pracy: 

• temperatura 20 - 1450°C 

• atmosfera obojętna (Ar), atmosfera utleniająca (powietrze, tlen, in.) lub próżnia  

do 10-4 mbar 

• zakres pomiarowy współczynnika przewodnictwa temperaturowego (a) od 0,001 do 10 

mm2/s ± 0,001; możliwość obliczenia współczynnika przewodnictwa cieplnego (λ). 

 

Badania współczynnika przewodnictwa temperaturowego próbki stopu, mas 

formierskich oraz Al2O3 wykonano w zakresie temperatur od 20oC do 1000oC. Analizę stopu 

wykonano w próżni rzędu 10-4 mbar, natomiast badania próbek mas formierskich oraz Al2O3 

wykonano w atmosferze argon (100ml/min). 

Bezpośrednio przed włożeniem próbek badanych tworzyw do komory pieca, próbki 

wyczyszczono w płuczce ultradźwiękowej, najpierw w acetonie, a następnie w alkoholu 

etylenowym. Tak przygotowane próbki napylono grafitem w celu wyeliminowania zjawiska 

rozpraszania ciepła przez radiację. Obliczenia współczynnika przewodnictwa 

temperaturowego wykonano według modelu matematycznego Cape-Lehmana [44]. 
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Rys. 3. 11. Zestaw aparaturowy LFA 427 służący do badań współczynnika przewodnictwa 
temperaturowego stałych i ciekłych metali i stopów, materiałów ceramicznych oraz proszków, na 
którym zrealizowane były badania stopu IN100 i mas formierskich [48] 
 

c)  Badania zwilżalności oraz gazów resztkowych 

Zwilżalność dostarczonych materiałów ceramicznych przez dostarczony stop niklu 

określano w zadanej temperaturze na podstawie ciągłej rejestracji i pomiarów kąta 

zwilżania(θ) metodą kropli leżącej [60]. Badania wykonano z wykorzystaniem aparatury do 

badań wysokotemperaturowych ciekłych metali i stopów (Rys. 3. 12). 

Metoda kropli leżącej polega na rejestracji obrazu badanego obiektu - kropli metalu 

umieszczonej na gładkim i płaskim podłożu. Zarejestrowane obrazy służą do oceny wielkości 

kąta zwilżania. 



Praca doktorska 

 

Strona 47 
 

 
Rys. 3. 12. Uniwersalny zestaw aparaturowy do kompleksowych badań  właściwości ciekłych metali 
 i stopów w wysokiej temperaturze pracujący w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie [48] 
 
a) 

 
Rys. 3. 13. Procedura wspólnego nagrzewania (CH -contact heating) badanej pary materiałów:  
a) schemat; b) przykładowy obraz badanego obiektu zarejestrowany za pomocą aparatu cyfrowego 
[52] 

b) 
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W testach zwilżalności stosowano klasyczną procedurę kontaktowego nagrzewania 

badanej pary materiałów do temperatury badań (contact heating – CH). Polega ona na 

wspólnym nagrzewaniu pary materiałów (próbki stopu i podłoża ceramicznego) do 

temperatury badań, badaniu w tej temperaturze, a następnie chłodzeniu, przy czym metal  

i podłoże są w stałym kontakcie ze sobą w trakcie całego cyklu. W przeprowadzonych testach 

stosowano nagrzewanie z szybkością ~ 12°C/min. oraz chłodzenia z szybkością ~ 11°C/min. 

Po badaniach zwilżalności próbki zostały sfotografowane. W trakcje całego cyklu badań 

(od temperatury pokojowej poprzez nagrzewanie i chłodzenie po badaniach) wykonywano 

ciągłą rejestrację następujących parametrów: a) ciśnienie w komorze badawczej (poziom 

próżni), b) skład gazów resztkowych. 

 

d) Badania temperaturowej zależności napięcia powierzchniowego oraz zmian gęstości  

Zmiany napięcia powierzchniowego oraz gęstości w funkcji temperatury wykonano  

w uniwersalnym zestawie aparaturowym do kompleksowych badań właściwości ciekłych 

metali i stopów w wysokiej temperaturze (Rys. 3. 12), stosując procedurę dużej kropli, 

wyróżniającą się wysoką precyzją i powtarzalnością pomiaru [60]. Jest to jedyna znana 

metoda, która zapewnia uzyskanie wyników pomiarów napięcia powierzchniowego  

z dokładnością ±1%. Procedura metody dużej kropli polega na rejestracji obrazów stopionego 

materiału w tyglu o pojemności ok. 0,5 cm3 i odpowiednim kształcie, zapewniającym 

uzyskanie idealnie symetrycznych kropli oraz łatwo identyfikowalną linie bazową, 

niezbędnych dla uzyskania wysokiej dokładności pomiarów. Następnie wykonuje się 

obliczenia parametrów kropli z jej konturu. Do obliczeń właściwości ciekłego stopu (napięcia 

powierzchniowego, gęstości i kąta zwilżania) wykorzystano program komputerowy ASTRA, 

którego działanie opiera się o rozwiązaniu równania Younga-Laplace. Program ASTRA 

został opracowany w Istituto per l'Energetica e le Interfasi (Genua, Włochy) a Instytut 

Odlewnictwa, w którym przeprowadzono pomiary, ma uprawnienia do korzystania z niego  

w ramach prowadzonej współpracy polsko-włoskiej. 
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Rys. 3. 14. Fotografie próbki stopu IN100 oraz tygla z polikrystalicznego tlenku cyrkonu 
stabilizowanego tlenkiem itru po badaniach napięcia powierzchniowego [48] 
 
 

3.5. Symulacje komputerowe 
 

Zainteresowanie komercyjnymi systemami przeznaczonymi do symulacji procesów 

odlewniczych spowodowane jest ich efektywnością. Ułatwiają one projektowanie odlewów  

i ograniczają (lub wręcz zastępują) stosowane dawniej próby technologiczne. Duży potencjał 

kapitałowy przemysłu odlewniczego zainicjował pojawienie się na rynku wielu programów 

obliczeniowych i trudno wybrać dla nich wspólny mianownik. Jednym z takich programów 

jest MAGMA, innym zaś ProCast, stosowany w odlewniach precyzyjnych. Większość 

systemów komercyjnych nie podaje wszystkich szczegółów dotyczących sposobu obliczania, 

wiemy jedynie że bazują one na układzie równań różniczkowych.  

Procesy fizyczne, które można analizować przy użyciu tych programów to  

w przypadku programu MAGMA: 

 zalewanie wnęki formy sprzężone z analizą temperatury i krystalizacji stopu metodą 

różnic skończonych (MRS), 

 krystalizacji sprzęgnięte z analizą mikrostruktury, 

 powstawanie wad odlewniczych, skurczu i mikroporowatości liczone na podstawie 

wyznaczonej historii temperatury lub równocześnie w sposób sprzężony, 

 identyfikacja parametrów procesu w oparciu o analizę odwrotną. 
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W programie symulacyjnym PROCAST są to: 

 zalewanie wnęki formy sprzężone z analizą temperatury, 

 krystalizacji sprzężone z analizą mikrostruktury oraz naprężeń i odkształceń, 

 powstawanie wad odlewniczych, skurczu i mikroporowatości liczone na podstawie 

wyznaczonej historii temperatury, 

 identyfikacja parametrów procesu w oparciu o analizę odwrotną. 

ProCAST jest oprogramowaniem oferującym obszerny zestaw modułów i narzędzi 

inżynierskich. Funkcje poszczególnych modułów: 

 MeshCAST 2D i 3D: generacja siatki dwuwymiarowej trójkątnej lub tetraedralnej 

trójwymiarowej 3D, sprawdzanie poprawności wczytanej geometrii modelu oraz 

ewentualne jej korekty, automatyczna generacja powłoki dla technologii skorupowych. 

 PreCAST: to preprocesor pozwalający przypisać właściwości materiałowe różnych części 

modelu, zadawać parametry kontaktu pomiędzy różnymi częściami układu, warunki 

brzegowe i początkowe. 

 DataCAST: przygotowanie plików obliczeniowych. 

 ProCAST: moduł obliczeń symulacyjnych. 

 ViewCAST: postprocesor pozwalający na wizualizację wyników. 

Po wykonaniu bryłę 3D przekonwertowano do programu ProCast. W programie tym 

została wygenerowana siatki MES dla formy ceramicznej o grubości 5mm a następnie siatka 

3D. Porównanie wygenerowanej formy „komputerowej” z „rzeczywistą” pokazano na  

Rys. 3. 15.  
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a)                                                                 b)  

                     
Rys. 3. 15. Porównanie form:  a) „komputerowa” wygenerowana w programie ProCast, b) rzeczywista 

 

Wykonano symulację chłodzenia formy ceramicznej wygrzanej w temperaturze 

1200oC  bez izolacji cieplnej.  

Po zakończeniu obliczeń numerycznych wyniki symulacji komputerowej można 

prześledzić w postprocesorze ViewCast. Rozkład temperatury na powierzchni formy 

pokazano na Rys. 3. 16. 

 

 
Rys. 3. 16. Rozkład temperatury formy podczas symulacji chłodzenia po t=39s 
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Do przeprowadzenia kolejnych symulacji konieczne było wygenerowanie siatki MES 

dla ocieplenia o grubości 12mm. Porównanie formy wirtualnej z rzeczywistą pokazano na 

Rys. 3. 17.  

a)        b) 

                              
Rys. 3. 17. Porównanie form:  a) „komputerowa” wygenerowana w programie ProCast, b) rzeczywista  

 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie obliczeń numerycznych. Wyniki symulacji 

komputerowej można prześledzić w postprocesorze ViewCast. Rozkład temperatury podczas 

symulacji chłodzenia formy pokazano na Rys. 3. 18.  

Po dokonaniu wstępnej analizy wyników w formie umieszczono „wirtualne” 

termoelementy. Wyniki pomiarów „wirtualnymi” termoelementami zostały poddane obróbce  

i porównano je z danymi otrzymanymi we wcześniej przeprowadzonym eksperymencie.  

 
Rys. 3. 18. Rozkład temperatury formy  podczas symulacji chłodzenia po t=199s 

misa wlewowa 

ocieplenie 
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4. WYNIKI BADAŃ 
 

4.1. Rozkład temperatury w formie ceramicznej z różnymi wariantami 
ocieplenia 

 

W wyniku przeprowadzenia eksperymentu powstały krzywe nagrzewania oraz 

chłodzenia form ceramicznych bez izolacji cieplnej, jak również z różnymi jej wariantami. 

Krzywe te pozwoliły na określenie roli waty izolacyjnej w rozkładzie temperatury formy 

ceramicznej na brzegu modelowanego układu, a w rezultacie jej wpływ na proces 

produkcyjny.  

Forma pozbawiona izolacji cieplnej nagrzewa się znacznie szybciej niż formy, na 

które nałożono watę izolacyjną (Rys. 4. 4). Podczas nagrzewania temperatura formy 

pozbawionej izolacji cieplnej stabilizuje się już po około 50 min.. Dłuższe przetrzymywanie 

formy jest bezzasadne i może jedynie narazić zakłady produkcyjne na poniesienie większych 

kosztów wytwarzania. Jednak pole temperatury formy jest bardzo zróżnicowane i waha się  

w zależności od umiejscowienia termoelementów od 1070oC do 1130oC (Rys. 4. 1). 

Zróżnicowanie temperatury formy ceramicznej nie zmienia się podczas dalszego 

wygrzewania eksperymentalnego zestawu w komorze pieca.  

Zupełnie inaczej zachowują się formy pokryte izolacją cieplną. Nagrzewają się 

znacznie wolniej, temperatura formy z jedną warstwą izolacji cieplnej stabilizuje się po około 

120 min. (Rys. 4. 2), forma z dwoma warstwami po 150min. (Rys. 4. 3). Formy te posiadają 

jednak znacznie bardziej jednorodne pole temperatur. Temperatura pomiędzy dwoma 

najbardziej skrajnymi punktami nie przekroczyła 40oC w formie z jedną warstwą izolacji 

(Rys. 4. 2) oraz 27oC z dwiema warstwami izolacji cieplnej (Rys. 4. 3).  

Przeprowadzone pomiary pokazują, jaką rolę podczas procesu nagrzewania form 

odgrywa ocieplenie. Izolacja cieplna nie tylko zmniejsza intensywność oddawania ciepła 

podczas chłodzenia, ale również pełni ważną rolę podczas nagrzewania formy ceramicznej, 

pozwalając nagrzać formę do wyższej temperatury, a jednocześnie stabilizuje warunki 

ujednorodniając pole temperatur w całej objętości nagrzewanej ceramiki. Nałożenie jednak 

kolejnych warstw ocieplenia powoduje znaczne wydłużenie czasu dojścia formy do 

optymalnej temperatury, co znacznie podraża koszt wykonania odlewu. Jednak korzyści 

wynikające z ujednorodnienia temperatury, a co się z tym wiąże ustabilizowania procesu, dają 

nieporównywalnie wyższe korzyści. Niestabilność procesu wytwarzania produktów,  
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a w szczególności wytwarzania części lotniczych, wiąże się z dużymi wahaniami uzysków, 

a co się z tym wiąże stratami finansowymi.  
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Rys. 4. 1. Nagrzewanie formy ceramicznej bez izolacji cieplnej  
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Rys. 4. 2. Nagrzewanie formy ceramicznej z jedną warstwą izolacji cieplnej 
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Rys. 4. 3. Nagrzewanie formy ceramicznej z dwoma warstwami izolacji cieplnej 
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Rys. 4. 4. Porównanie krzywych nagrzewania formy ceramicznej w tym samym punkcie bez oraz z 
rożnymi ilościami warstw izolacyjnych  
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Rys. 4. 5. Wykres chłodzenia formy ceramicznej bez izolacji cieplnej 
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Rys. 4. 6. Wykres chłodzenia formy ceramicznej z jedną warstwą izolacji cieplnej 
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Rys. 4. 7. Wykres chłodzenia formy ceramicznej z dwoma warstwami izolacji cieplnej 



Praca doktorska 

 

Strona 57 
 

Chlodzenie formy z rożnymi wariantami izolacji cieplnej
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Rys. 4. 8. Porównanie rozkładu temperatur form ceramicznych podczas zalewania ciekłym metalem  
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Wata izolacyjna odgrywa ważną rolę nie tylko podczas nagrzewania, ale przede 

wszystkim w procesie chłodzenia formy ceramicznej, znacznie utrudniając oddawanie ciepła 

do otoczenia. Jak widać na Rys. 4. 5 forma ceramiczna bez waty izolacyjnej bardzo 

intensywnie oddaje zakumulowane ciepło, a tym samym wymusza zalewanie formy metalem 

o znacznie większej temperaturze przegrzania. Powoduje to narażenie formy na większy szok 

termiczny podczas kontaktu z ciekłym metalem, co może prowadzić do pękania formy, jak 

również na erozje wewnętrznych warstw ceramiki. Mechanizmy te sprzyjają powstaniu 

wtrąceń niemetalicznych w odlewie. Bardzo intensywne oddawanie ciepła podczas zalewania, 

jak również krystalizacji odlewów, sprzyja przechłodzeniu metalu. Zjawisko to powoduje 

powstanie struktury ziaren zamrożonych (zjawisko to ma miejsce zazwyczaj w piórach 

łopatek, czyli w „supercienkościennych” przekrojach o wymiarach nieprzekraczających  

w najcieńszych miejscach 0, 2 mm). Powstanie tej struktury jest bardzo niepożądane  

w odlewach, ponieważ znacznie zmniejsza właściwości mechaniczne, zwłaszcza w wysokich 

temperaturach, a co najważniejsze, powstanie takich wad dyskwalifikuje odlewy w dalszym 

procesie produkcyjnym. Znaczne wychłodzenie formy w supercienkościennych przekrojach 

może także być przyczyną powstawania niedolewów w wyniku gwałtownego wychłodzenia 

metalu poniżej temperatury solidus jeszcze podczas wypełniania wnęki formy.  

Nałożenie waty izolacyjnej powoduje nie tylko spowolnienie odprowadzania ciepła  

i krystalizacji (Rys. 4. 6), ale również pozwala na nierównomierne ocieplenie (obłożenia 

niektórych elementów formy watą izolacyjną, a niektóre elementy pozostawia się bez 

ocieplenia tworząc tzw. „okna”). Zabieg ten wymusza wychłodzenie pewnych części formy 

ceramicznej przed zalaniem jej ciekłym metalem (Rys. 4. 8). Powoduje to szybsze 

zarodkowanie w określonych miejscach odlewu, ukierunkowując w ten sposób krystalizację. 

Na Rys. 4. 8 przedstawiono wpływ, jaki odgrywa wata izolacyjna podczas chłodzenia 

formy ceramicznej. Forma bez izolacji cieplnej bardzo gwałtownie oddaje ciepło, po 90 

sekundach, czyli w czasie potrzebnym do zalania jej ciekłym metalem traci ponad 2000C, tak 

gwałtownego wychładzania nie obserwujemy w formie z jedną oraz dwoma warstwami waty 

izolacyjnej.  

Ocieplenie formy drugą warstwą waty izolacyjnej nie ma istotnego wpływu na pole 

temperatury podczas zalewania jej ciekłym metalem (po upływie 90 sekund).  

Powyższe wyniki pozwalają na bardzo dokładne określenie pola temperatury formy 

podczas nagrzewania, jak również stygnięcia w określonym interwale czasowym. 
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Wiadomości te są niezbędne do zrozumienia wpływu, jaki wywiera nawet nieznaczna zmiana 

koncepcji ocieplenia na rozkład temperatury formy ceramicznej, a co za tym idzie, na 

powstawanie niedolewów podczas procesu produkcyjnego. Wyniki te pozwalają również 

określić optymalny czas wyżarzania form ceramicznych tak, aby formy te uzyskały 

maksymalną temperaturę, a jednocześnie nie przebywały w piecu zbyt długo. Wiedza ta 

przyczyni się znacząco do redukcji pracochłonności, a tym samym do znacznego obniżenia 

kosztów części wytwarzanych metodą odlewania precyzyjnego.  

 

4.2. Rozkład temperatury krzepnącego odlewu 
 

Kolejne przeprowadzone doświadczenia polegały na zalewaniu eksperymentalnych 

form ceramicznych „uzbrojonych” w termoelementy umożliwiające odczyt pola temperatury 

zalanej formy w warunkach zbliżonych do przemysłowych. Termoelementy umieszczone 

zostały zarówno w supercienkościennych przekrojach, jak również w węzłach cieplnych  

(Rys. 4. 9). 

a)                                 b) 

                              
Rys. 4. 9. Eksperymentalne formy z zaznaczonymi miejscami umieszczenia termoelementów,  
a) forma zalana po 120 s, b) forma zalana po 500 s od wyjęcia z pieca do wyżarzania 

 

Przeprowadzono dwa eksperymenty. W pierwszym zalano formę po 500 sekundach od 

wyjęcia z pieca do wyżarzania, w drugim po 120 sekundach. W wyniku przeprowadzenia 

Termoelement B  

Termoelement A  

Termoelement nr 1  

Termoelement nr 2  

Termoelement nr 3  
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eksperymentów zarejestrowano krzywe chłodzenia form ceramicznych z jedną warstwą 

izolacji cieplnej. Krzywe te potwierdziły rozkład temperatury formy ceramicznej przed 

zalaniem jej ciekłym metalem przeprowadzone we wcześniejszych doświadczeniach  

(Rys. 4. 6). Formy ceramiczne podgrzane do 1200oC zalane zostały nadstopem na osnowie 

niklu IN100. Temperatura zalewania w obu przypadkach wynosiła 1480oC. Uzyskane wyniki 

pozwoliły na określenie temperatury w formie ceramicznej w warunkach bardzo zbliżonych 

do przemysłowych. 
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Rozkład pola temperatury w formie ceramicznej
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Rys. 4. 10. Krzywe stygnięcia formy – zalanie po 500 s od wyjęcia z pieca 

Krzywe stygnięcia formy ceramicznej

Krzywe stygnięcia formy ceramicznej 
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Rozkład pola temperatury w formie ceramicznej
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Rozkład pola temperatury w formie ceramicznej
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Rys. 4. 11. Krzywe stygnięcia formy – zalanie po 120 s od wyjęcia z pieca 

Rozszczelnienie i otwarcie 
komory załadunkowej pieca 
(zaburzenia procesu) 

Krzywe stygnięcia formy ceramicznej

Krzywe stygnięcia formy ceramicznej
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Jak widać z wykresów, temperatura po zalaniu znacznie się różni. Jest to 

spowodowane przede wszystkim znaczną różnicą przekrojów badanych form ceramicznych. 

Termoelement nr 2 znajdował się w zamku łopatki (Rys. 4. 9). W tym miejscu nie 

obserwujemy znacznego spadku temperatury w porównaniu z termoelementem nr 3, który 

został umieszczony w piórze łopatki (Rys. 4. 9). Maksymalna zarejestrowana temperatura 

ciekłego metalu w piórze łopatki wynosi 1397oC. Jest to znacznie powyżej temperatury 

likwidus, która dla tego stopu wynosi 1351oC (obliczenia dokonano na podstawie krzywej 

DSC (Rys. 4. 18)). Przeprowadzone doświadczenie wykluczyło, iż główną przyczyną 

powstawania niedolewów jest przechłodzenie metalu podczas zalewania formy. 

W supercienkościennych przekrojach następuje gwałtowne wychłodzenie metalu, co pokazuje 

wykres termoelementu nr 3. Jednak krystalizacja metalu ma miejsce dopiero po kilkunastu 

sekundach po zalaniu. Stop osiągnął temperaturę likwidus po 10 sekundach, natomiast 

temperaturę solidus, która dla tego stopu wynosi 1257oC, po 19 sekundach (obliczenia 

dokonano na podstawie krzywej DSC Rys. 4. 18).  

 

             
Rys. 4. 12. Zalany zestaw eksperymentalny nr 2 po usunięciu ceramiki  

 

Termoelement nr 3 
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Porównanie temperatury w obu doświadczeniach pokazuje jak ważne jest szybkie 

zalanie formy po wyjęciu jej z pieca do wyżarzania oraz jak ważna jest odpowiednio wysoka 

temperatura w piecu. Jeżeli forma jest niedogrzana oraz nastąpi jej znaczne wychłodzenie, 

metal pomimo wysokiego przegrzania, znacznie się wychładza, co zarejestrował 

termoelement B, umieszczony w piórze łopatki (Rys. 4. 10). Podczas zalewania forma 

wychłodzona jest do 950oC, pomimo zalania jej metalem o temperaturze 1480oC, 

maksymalna temperatura zarejestrowana przez termoelement B wyniosła 1321oC, czyli 

znacznie poniżej temperatury likwidus. W tym przypadku jest to główny powód powstania 

niedolewów. Podczas tak gwałtownej krystalizacji występują naprężenia, które są przyczyną 

pęknięć na gorąco (Rys. 4. 13).  

 

 
Rys. 4. 13. Fragment zalanej formy z miejscem zamontowania termoelementu 
 
 

4.3. Właściwości termofizyczne metalu i formy dla potrzeb symulacji 
komputerowych 
 

 
Aby wykonać prawidłową symulację komputerową procesu zalewania, jak również 

krystalizacji niezbędne jest posiadanie bazy danych materiałowych. Jednym z podstawowych 

problemów jest brak kompleksowych danych literaturowych. Brak komercyjnych baz danych 

wynika z różnorodności stosowanych materiałów ceramicznych. Różne spoiwa, ziarnistości 

wypełniaczy, obsypki oraz ilości stosowanych warstw uniemożliwiają stworzenie jednej 

uniwersalnej bazy danych dla odlewnictwa precyzyjnego. Odlewnie precyzyjne ściśle strzegą 
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technologii wytwarzania form ceramicznych, co dodatkowo utrudnia pozyskiwanie 

informacji. Bardzo skomplikowany proces wrażliwy jest nawet na bardzo małe zmiany  

w procesie technologicznym. Aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać możliwości 

programów symulacyjnych, niezbędne jest określenie parametrów fizyko-chemicznych 

ceramiki wykorzystywanej w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dane te są niezbędne 

do stworzenia unikalnej bazy danych, która z powodzeniem może być stosowana w tym 

konkretnym przedsiębiorstwie. Aby baza danych była wiarygodna, pomiary muszą zostać 

wykonane w funkcji temperatury, która w niektórych badaniach sięga nawet 1600oC. Tak 

wysoka temperatura komplikuje wykonanie eksperymentów, wymuszając jednocześnie 

zastosowanie bardzo skomplikowanych i nowoczesnych urządzeń badawczych. Prawidłowe 

określenie parametrów fizyko-chemicznych ma duży wpływ na zrozumienie procesu oraz 

prawidłowe przeprowadzenie symulacji komputerowych.   

Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki badań współczynnika przewodnictwa 

temperaturowego dla stopu Inconel 100, czystego Al2O3 oraz badanych form ceramicznych. 

Wyniki następnie zebrano i przedstawiono w Tabeli 4. 1.  

 

 
Rys. 4. 14. Wykres zależności zmian współczynnika przewodnictwa temperaturowego w funkcji 
temperatury dla stopu IN100 [60] 
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Rys. 4. 15. Wykres zależności zmian współczynnika przewodnictwa temperaturowego w funkcji 
temperatury dla białej formy z pokryciem [60] 

 
Rys. 4. 16. Wykres zależności zmian współczynnika przewodnictwa temperaturowego w funkcji 
temperatury dla szarej formy z pokryciem [60] 
 

 
Rys. 4. 17. Wykres zależności zmian współczynnika przewodnictwa temperaturowego w funkcji 
temperatury dla Al2O3 – próbka referencyjna [60] 
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Temperatura [oC] 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Współczynnik przewodnictwa 
temperaturowego [mm2/s] dla 

stopu In100 
 

3,084 3,187 3,341 3,558 3,737 4,024 4,211 4,500 4,370 4,234 3,045 

Współczynnik przewodnictwa 
temperaturowego [mm2/s] dla 

formy białej 
 

0,575 0,557 0,497 0,493 0,464 0,485 0,480 0,424 0,408 0,433 0,503 

Współczynnik przewodnictwa 
temperaturowego [mm2/s] dla 

formy szarej 
 

0,916 0,816 0,692 0,693 0,612 0,636 0,602 0,628 0,605 0,660 0,556 

Współczynnik przewodnictwa 
temperaturowego [mm2/s] dla 
Al2O3 – próbka referencyjna 

 

10,216 6,622 3,840 3,490 2,432 2,490 1,818 1,942 1,493 1,563 1,522 

Tabela 4. 1. Wartości liczbowe współczynników przewodnictwa temperaturowego [60] 
 

 
 

 
Rys. 4. 18. Fragment krzywej DSC przedstawiający zakres topnienia stopu IN100 zarejestrowanej 
podczas badań kalorymetrycznych na aparaturze DSC 404 C/3/G Pegasus. Temperatury krytyczne:  
Tsolidus =1257oC; Tlikwidus=1335,1oC; Qt= -102,8 J/g [60] 
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W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano szereg cennych informacji 

pozwalających bardziej szczegółowo określić współczynniki niezbędne do prawidłowego 

przeprowadzenia symulacji komputerowych. Pomiary kalorymetryczne stopu pozwoliły 

określić temperaturę likwidus oraz solidus, które mają duże znaczenie podczas symulacji 

krystalizacji oraz wzrostu ziaren. Pomiary formy ceramicznej pozwoliły określić 

współczynnik przewodnictwa temperaturowego, który również został wykorzystany  

w symulacjach komputerowych. Porównanie danych zebranych w Tabeli 4. 1 pokazuje, jak 

bardzo różnią się formy, w których do produkcji zastosowano różne spoiwa. Forma wykonana 

na bazie zhydrolizowanego krzemianu etylu – (forma biała) posiada znacznie niższy 

współczynnik przewodnictwa temperaturowego niż forma składająca się z tej samej ilości 

warstw wykonana przy użyciu krzemionki koloidalnej (handlowa nazwa LUDOX SK) jako 

spoiwa (forma szara). Dane te pokazują, jak ważne jest wykonanie indywidualnej bazy 

danych materiałowych przypisanej do konkretnej jednostki, czy to badawczej, czy 

komercyjnego zakładu przemysłowego. Kolejną ważną informacją wynikającą z Tabeli 4. 1 

jest znaczna różnica współczynnika przewodnictwa temperaturowego w funkcji temperatury. 

Współczynnik ten dla formy szarej zmniejsza się niemal o połowę i w temperaturze 10000C 

osiąga wartość 0,556 mm2/s. Znaczne zmiany współczynnika przewodnictwa 

temperaturowego uniemożliwiają aproksymację jego wartości, wymuszając przeprowadzenie 

kompleksowych badań w wysokich temperaturach.  

 Wykresy DSC umożliwiają wyznaczenie entalpii oraz ciepła zachodzących przemian 

fazowych podczas nagrzewania i topienia. Wyznaczone dla badanego nadstopu niklu 

wielkości ciepła przemian oraz punkty charakterystyczne tego procesu zostaną wykorzystane 

w obliczeniach symulacyjnych.  

 
4.4. Symulacje komputerowe 

Do przeprowadzenia symulacji komputerowych wykorzystano dane materiałowe form 

ceramicznych (współczynnik przewodnictwa temperaturowego), jak również stopu ( entalpia, 

temperatura solidus, temperatura likwidus) obliczone we wcześniejszych rozdziałach pracy.  

Możliwość sterowania szybkością krystalizacji jest jednym z podstawowych 

parametrów technologicznych pozwalających na wyeliminowanie wielu wad, przede 

wszystkim rzadzizn. Jednak odpowiednie zaprojektowanie ocieplenia jest procesem bardzo 

żmudnym oraz kosztownym. Jednym z ważnych narzędzi inżyniera, mających na celu 
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usprawnienie procesu wykonania technologii jest użycie programów komputerowych. 

Programy te pozwalają na wykonanie szybkich wizualizacji procesu, co znacznie skraca 

wykonanie prawidłowej technologii.  

W pierwszym etapie przystąpiono do symulacji chłodzenia formy ceramicznej bez 

oraz z jedną warstwą izolacji cieplnej. Symulacje te miały na celu określenie  pola 

temperatury formy ceramicznej w momencie zalania jej ciekłym metalem, weryfikację 

podstawowych danych materiałowych znajdujących się w programie symulacyjnym ProCast, 

jak również porównanie otrzymanych wyników z krzywymi uzyskanymi we wcześniejszych 

eksperymentach.  

Pierwszą symulacją komputerową była symulacja chłodzenia formy bez ocieplenia jej 

warstwą materiału termoizolacyjnego, przy założeniu współczynnika przewodzenia ciepła 

pomiędzy formą a otoczeniem 10W/m2K  (dane znajdujące się w standardowej bazie danych). 

Jak widać na Rys. 4. 19 krzywe chłodzenia wygenerowane podczas symulacji komputerowej 

są zbliżone do krzywych zarejestrowanych podczas eksperymentu. 
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Rys. 4. 19. Porównanie krzywych stygnięcia formy bez waty izolacyjnej  
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Rys. 4. 20. Porównanie krzywych stygnięcia rzeczywistej formy ceramicznej oraz symulacji dla 
różnych współczynników wnikania ciepła forma-ocieplenie a) 80W/m2K, b) 20W/m2K, c) 10 W/m2K, 
d) 4 W/m2K, e) 2 W/m2K [60] 

termopara 1- eksperyment
termopara 2- eksperyment
termopara 2- symulacja
termopara 1- symulacja
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Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie symulacji chłodzenia formy z jedną 

warstwą materiału termoizolacyjnego, symulacje miały na celu określić wartość 

współczynnika wymiany ciepła pomiędzy formą ceramiczną a ociepleniem. Jak widać na 

wykresach Rys. 4. 20, krzywe chłodzenia w zależności od wartości przyjętego współczynnika 

zmieniają zupełnie przebieg. Wykresy te pokazują jak dużą rolę podczas symulacji 

komputerowych odgrywa ten współczynnik.  

Przeprowadzenie symulacji pozwoliło na określenie zakresu, w jakim powinien 

zawierać się współczynnik wnikania ciepła. Po przeprowadzonych symulacjach 

komputerowych współczynnik ten powinien wynosić 1,5-4 W/m2K.  

Tak mała wartość tego parametru może wynikać z tworzenia się cienkiej poduszki 

powietrznej, która dodatkowo utrudnia wymianę ciepła pomiędzy izolacją cieplną a ceramiką.  

Po wykonaniu symulacji chłodzenia formy ceramicznej bez waty izolacyjnej oraz 

 z ociepleniem przystąpiono do zasymulowania procesu zalewania (Rys. 4. 21). Rozkład 

temperatury formy ceramicznej podczas symulacji zalewania jest zbliżony do rzeczywistego 

rozkładu temperatury formy podczas zalewania jej ciekłym metalem. Symulacje 

komputerowe przeprowadzono przy użyciu parametrów termo-fizycznych metalu i formy 

ceramicznej uzyskanych we wcześniejszych eksperymentach.  

 

  a)                                         b)                                         c) 

    
Rys. 4. 21. Poszczególne etapy zalewania eksperymentalnego zestawu, widok po: a) t=1 s, b) t= 1,5 s, 
c) t=2,5 s 
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                    a) 

 
                    b) 

 
                    c) 

 
Rys. 4. 22. Szczegółowy widok zalewania łopatek po: a)t=1,5 s, b) t=1,7 s, c) t=2,5 s 
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4.4.1. Symulacja zalewania supercienkościennego klina 
 

W celu precyzyjnego zbadania ruchu ciekłego metalu w pojedynczym elemencie, 

przeprowadzono symulację zalewania cienkościennego klina (Rys. 4. 23). Symulacja ta 

została przeprowadzona przy zastosowaniu tych samych parametrów i materiałów, jak 

symulacje zalewania zestawu eksperymentalnego.  

 

 
Rys. 4. 23. Podstawowe wymiary klina 
 

 
Rys. 4. 24. Symulacja zalewania klina po t=2,4 [s] 
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Rys. 4. 25. Symulacja zalewania klina po t=2,8 [s] 

 
Rys. 4. 26. Symulacja zalewania klina po t=2,85 [s] 
 

Jak widać na powyższych rysunkach jednym z podstawowych parametrów 

wpływających na powstawanie niedolewów jest kinetyka wypełniania wnęki formy przez 

ciekły metal. 

Odpowiednie zaprojektowanie układu zasilającego ma duże znaczenie podczas 

produkcji danego detalu. Idealny układ musi ukierunkowywać strugę ciekłego metalu tak, aby 

w obszarach o supercienkościennych przekrojach ułatwiał wypełnianie wnęki (ruch ciekłego 

metalu musi być jak najbardziej zbliżony do ruchu laminarnego), nie powodował 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
niedolewu 
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powstawania zawirowań, co możemy obserwować podczas symulacji zalewania 

supercienkościennego klina. Ruch turbulentny wpływa bardzo negatywnie na wypełnianie 

wnęki formy, co z kolei sprzyja powstawaniu wad.  

Układ wlewowy musi także zapewnić jak najszybsze wypełnienie wnęki formy, aby 

uniemożliwić wychłodzenie się metalu (oddawanie ciepła w supercienkościennych 

przekrojach podczas zalewania jest bardzo intensywne, co przedstawia Rys. 4. 11). Nie bez 

znaczenia pozostaje także aspekt technologiczny, odlew po usunięciu ceramiki musi zostać 

łatwo odcięty od układu wlewowego. Z uwagi na bardzo niebezpieczną i uciążliwą pracę ta 

czynność w wielu odlewniach została zautomatyzowana i obecnie wykonywana jest przez 

roboty, które automatycznie obcinają, a następnie zaczyszczają wykonywane detale. Dużą 

trudność podczas konstruowania układów wlewowych sprawiają założenia konstrukcyjne. 

Duża część powierzchni w wypadku odlewnictwa precyzyjnego wykonywana jest „na 

gotowo”, czyli bez obróbki mechanicznej. Układ zasilający możemy zaprojektować jedynie w 

tych miejscach, gdzie w późniejszych etapach produkcji przewidziana będzie obróbka 

mechaniczna.  

Kolejnym bardzo ważnym problemem, który należy wziąć pod uwagę, jest aspekt 

ekonomiczny. We wszystkich odlewniach kładzie się duży nacisk na zwiększenie do 

maksimum uzysku metalurgicznego. Pociąga to za sobą ciągłą ewolucję układów 

wlewowych, poszukiwanie nowych lepszych systemów zasilających pozwalających na 

zalewanie większej ilości detali. Bardzo widocznym trendem jest także „odchudzanie” 

układów wlewowych, czyli maksymalne zmniejszanie przekrojów w układach zasilających. 

Tendencja ta jest szczególnie widoczna w odlewnictwie precyzyjnym z powodu bardzo 

wysokiej ceny stopów, która waha się w zakresie 80 – 150 PLN/kg.  

Tak duże restrykcje i obostrzenia powodują, że skonstruowanie idealnego układu 

zasilającego jest praktycznie niemożliwe, a opracowywanie i ulepszanie układów wlewowych 

w zakładach przemysłowych jest procesem żmudnym i długotrwałym.  

  

4.4.2. Symulacja krzepnięcia 
 

Wykonanie symulacji krzepnięcia metalu w formie ceramicznej miało na celu 

określenie podstawowych parametrów fizyko-chemicznych, takich jak: współczynnik 

przewodzenia ciepła metal – forma ceramiczna, jak również wstępne zweryfikowanie 
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Rozkład pola temperatury metalu
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podstawowych właściwości termofizycznych metalu oraz formy ceramicznej 

przedstawionych w punkcie 6.3.1.  

a)

Rozkład pola temperatury metalu

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

czas [s]

te
m

pe
ra

tu
ra

 [o
C

]

termopara 1
termopara 2
termopara 3
termopara 1 ProCast
termopara 2 Procast
termopara 3 ProCast

 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca doktorska 

 

Strona 76 
 

c) 

Rozkład pola temperatury metalu
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Rys. 4. 27. Porównanie krzywych chłodzenia metalu w formie ceramicznej dla różnych 

współczynników przewodzenia ciepła metal – forma ceramiczna a) 2W/m2K, b) 4W/m2K, 

c) 6 W/m2K 

 
Symulacje komputerowe krzepnięcia i stygnięcia odlewów wykonane zostały dla 

przypadku chłodzenia formy z jedną warstwą materiału termoizolacyjnego. Symulacje miały 

na celu określić wartość współczynnika przewodzenia ciepła pomiędzy metalem a formą 

ceramiczną. Jak widać na wykresach Rys. 4. 27 krzywe chłodzenia w zależności od wartości 

przyjętego współczynnika zmieniają zupełnie przebieg. Wykresy te pokazują jak dużą rolę 

podczas symulacji komputerowych odgrywa ten współczynnik. Przeprowadzenie symulacji 

pozwoliło na określenie zakresu, w jakim powinien się zawierać. Jak można łatwo odczytać  

z wykresów współczynnik ten powinien wynosić 4-6 W/m2K.  

Duży wpływ na przeprowadzane symulacje komputerowe wywiera niestabilność 

procesu wynikająca z powstających losowo szczelin powietrznych pomiędzy watą izolacyjną 

a formą ceramiczną, które znacząco zaburzają proces, zmniejszając wiarygodność 

przeprowadzanych symulacji.  

Kolejne symulacje oraz badania dotyczyć będą m.in. sprecyzowania wartości 

współczynników, jak również usprawnienia działania programów symulacyjnych 
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pozwalających na wirtualizację przebiegu procesów krzepnięcia i stygnięcia analizowanych 

odlewów. Zostanie również rozszerzona baza danych materiałów ceramicznych  

w temperaturach 10000 - 15000C.   

 

Przeprowadzone doświadczenia pokazują jak ważną rolę obecnie odgrywają programy 

symulacyjne. Wielką zaletą tych programów jest możliwość wizualizacji procesów zarówno 

zalewania jak również krzepnięcia. Pozwala to na łatwe i szybkie wychwycenie problemów 

występujących w technologii. Pozwalają one w szybki sposób zweryfikować koncepcję 

układu zasilającego, wizualizacja przepływu metalu umożliwia nie tylko weryfikację 

poszczególnych przekrojów układu wlewowego, ale również ich kształtu, co może 

spowodować zmniejszenie turbulencji ruchu ciekłego metalu, a co za tym idzie szybsze  

i efektywniejsze wypełnienie wnęki formy. W świetle przeprowadzonych badań jest to jeden 

z najważniejszych czynników wpływających na powstawanie niedolewów.  

Jednak porównanie wyników symulacji komputerowej z rzeczywistością wykazuje, iż 

wyniki symulacyjne często odbiegają znacznie od rzeczywistości, wynika to przede 

wszystkim z braku zweryfikowanych baz materiałowych. Kolejnym ważnym problemem jest 

nadal brak dokładnego odwzorowania procesu przez programy komputerowe. Wynika to 

przede wszystkim ze skomplikowania procesów odlewniczych. Przykładem tego typu 

problemów jest brak niedolewów podczas symulacji zalewania. Prawdopodobieństwo 

powstania niedolewów możemy jedynie określić poprzez analizę pola temperatury oraz 

kinetyki zalewania. Problem wynika najprawdopodobniej z braku możliwości uwzględniania 

napięcia powierzchniowego i zwilżalności formy w programie Procast.  

 

4.5. Zjawiska fizyko – chemiczne na granicy metal – forma ceramiczna. 
 

 
4.5.1. Badania zwilżalności formy 

 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano szereg cennych informacji 

pozwalających bardziej szczegółowo zrozumieć oddziaływanie fizyko-chemiczne zachodzące 

na powierzchni metal – forma ceramiczna, zarówno podczas wypełniania wnęki formy 

ciekłym metalem, jak również podczas krzepnięcia. Jednym z podstawowych zjawisk 

mających duże znaczenie przede wszystkim przy wypełnianiu wnęki cienkościennego 

przekroju formy jest zwilżalność formy. Pomiar zwilżalności został wykonany  
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w temperaturze 15000C dla trzech materiałów: czystego Al2O3, formy szarej oraz formy 

białej. Umownie układ ciekły metal (Me)/ceramika(C) są dzielone na układy zwilżalne 

 (Θ < 90°) i układy niezwilżane (Θ > 90°) [52]. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, jedynie czysty Al2O3 jest układem dobrze 

zwilżalnym (pomimo iż znajduje się w górnej granicy), natomiast zarówno forma biała, jak 

również szara, wykazuje złą zwilżalność (Rys. 4. 28). Wynika to najprawdopodobniej  

z właściwości spoiwa, które jest głównym składnikiem form. Zastosowane spoiwa w różnym 

stopniu wpływają na przesunięcie układu w kierunku złej zwilżalności. Zastosowanie 

zhydrolizowanego krzemianu etylu daje lepszy efekt (mniejszy kąt Θ) niż zastosowanie spoiw 

wodnych. Wynika to z różnicy w składzie chemicznym obu spoiw. Wyniki badań pozwalają 

zaprojektować następne eksperymenty, zarówno na obiektach rzeczywistych, jak i za pomocą 

symulacji komputerowej.  

Dodatkowych informacji dostarcza również analiza składu chemicznego kropli metalu 

(po zakończeniu badania zwilżalności). Badania te pokazują stopień oddziaływania 

chemicznego pomiędzy ciekłym metalem a formą ceramiczną. Porównanie składu 

chemicznego pokazano w Tabeli 4. 2. Duża zawartość V oraz Co może być spowodowana 

segregacją pierwiastków lub długim kontaktem ciekłego metalu z powierzchnią formy 

ceramicznej (badania te będą kontynuowane). 

Mała zawartość O2 we wszystkich przeprowadzonych doświadczeniach spowodowana 

jest tym, że proces odbywa się w próżni, a co za tym idzie ilość tlenków na powierzchni 

będzie znacznie ograniczona. 
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Rys. 4. 28. Kinetyka zwilżania dla próbek [48] 
 
 

Rodzaj 
próbki 

Wyniki badań [%] 
Cr Co Mo Al Ti V Fe O2

IN100/Al2O3 1,41 7,10 1,74 3,34 8,05 7,85 0,063 0,020 
IN100/ biała 2,78 17,06 1,96 3,33 8,70 7,40 0,176 0,290 
IN100/ szara 2,66 7,10 1,56 2,68 6,70 11,10 0,095 0,225 
Tabela 4. 2. Skład kropli metalowych po badaniach zwilżalności [48] 
 
 

 
Rys. 4. 29. Fotografie próbki  IN100 po badaniach zwilżalności w T=1500°C 
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4.5.2. Badania gazów resztkowych 
 

Pomiar gazów resztkowych pozwolił na odpowiedź na pytania, czy podczas zalewania 

formy ciekłym metalem o temperaturze 15000C nie następuje gwałtowne wydzielanie gazów 

z formy ceramicznej. Była to jedna z hipotez powstawania niedolewów. Gazy resztkowe 

przedostające się do wnętrza formy mogłyby bardzo poważnie zakłócać przepływ ciekłego 

metalu przez cienkościenne przekroje łopatek, powodując powstawanie niedolewów. Badania 

te zostały przeprowadzone na 3 podłożach: czystym Al2O3, formie szarej oraz formie białej.  
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Rys. 4. 30. Porównanie zmian temperatury i próżni w trakcie próby IN100/biała forma, IN100/szara 
forma, temperatura max. T=1500°C [48] 
 

Jak widać na Rys. 4. 30 gazotwórczość obu form jest różna. W formie białej 

występuje duże wydzielenie się gazów w bardzo niskiej temperaturze do około 50oC.  

Jednak wraz ze wzrostem temperatury gazotwórczość maleje. Po tym spadku widoczne jest 

kolejne maksimum osiągane w temperaturze  1487oC. Następnie wraz ze wzrostem 

temperatury gazotwórczość wyraźnie maleje.  

Zupełnie inaczej zachowuje się forma szara. Początkowo w niskich temperaturach nie 

wykazuje dużej skłonności do wydzielania gazów resztkowych, jednak wraz ze wzrostem 

temperatury gazotwórczość znacznie wzrasta, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości  
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w temperaturze 1414oC. Po przekroczeniu tej temperatury następuje widoczny spadek 

gazotwórczości wraz ze wzrostem temperatury.  

 Analizując Rys. 4. 30 można stwierdzić, iż forma biała ma dużo lepsze właściwości  

w porównaniu z formą szarą. Pomimo bardzo dużej gazotwórczości w początkowej fazie 

nagrzewania to jednak w podwyższonej temperaturze 1000 – 1500oC forma zachowuje się  

o wiele bardziej stabilnie, a więc w obszarze temperatur, w których następuje zalanie formy 

ciekłym metalem.  

Znacznie większe wydzielanie gazów resztkowych w formie szarej powoduje zaburzenia 

strugi metalu podczas procesu zalewania, zjawisko to sprzyja powstawaniu wad.  

 Coraz bardziej rygorystyczne przepisy BHP zmuszają jednak odlewnie precyzyjne do 

likwidowania linii pokryć alkoholowych i zastępowania ich liniami, w których spoiwem jest 

krzemionka koloidalna. Spoiwa wodne są dużo bardziej bezpieczne dla środowiska 

naturalnego, a także dużo mniej uciążliwe dla osób pracujących na tych liniach.  

 Przy zmianie systemu wykonania form z alkoholowych na wodne dla tych samych 

rodzin części obserwuje się wzrost ilości niedolewów od 10 do 15% (dane WSK PZL 

Rzeszów).  

 

4.5.3. Badania napięcia powierzchniowego, gęstości ciekłego stopu oraz zmiany 

objętości w funkcji temperatury 

 

Kolejnymi badaniami przeprowadzonymi w poniższej pracy był pomiar napięcia 

powierzchniowego, gęstości oraz zmiany objętości ciekłego metalu w funkcji temperatury. 

Dane te pozwoliły na zbadanie właściwości ciekłego metalu w wysokich temperaturach. 

Badania te stanowią uzupełnienie wiedzy na temat zachowania się metalu podczas topienia  

a następnie zalewania formy ceramicznej.  
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Rys. 4. 31. Zmiany napięcia powierzchniowego ciekłego stopu IN100 w funkcji temperatury [48] 
 
 

 
Rys. 4. 32. Zmiany gęstości ciekłego stopu IN100 w funkcji temperatury [48] 
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Rys. 4. 33. Zmiany objętości ciekłego stopu IN100 w funkcji temperatury [48] 
   

4.5.4. Badania powierzchniowe odlewów  
 

 
Rys. 4. 34. Miejsca wykonania rentgenogramów [60] 
 
 

Wykonano 5 sztuk rentgenogramów. Rentgenogramy K1, K2, K3 (Rys. 4. 34) 

wykonano na aparacie rentgenowskim Philips PW1710 z promieniowaniem Cokα. Głębokość 

wnikania wiązki promieniowania rtg. 10 µm. Rentgenogramy K4, K5 (Rys. 4. 34) wykonano 

na aparacie rentgenowskim Bruker D8, wykorzystujący promieniowanie Cukα, przy kącie 

padania wiązki promieniowania rtg 2o. W tych warunkach uzyskano głębokość wnikania 

wiązki 2 µm.  
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Rys. 4. 35. Rentgenogram K1 wykonany w okolicach występowania wady (Rys. 3.16) [60] 
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Rys. 4. 36. Rentgenogram K2 wykonany poza obszarem występowania wady (Rys. 3.16) [60] 
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Rys. 4. 37. Rentgenogram K3 wykonany na krawędzi występowania wady (Rys. 3.16) [60] 
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Rys. 4. 38. Rentgenogram K4 wykonany w okolicach występowania wady (Rys. 3.16) [60] 
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Rys. 4. 39. Rentgenogram K5 wykonany poza obszarem występowania wady (Rys. 3.16) [60] 
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W celu dokładnego zbadania miejsc występowania defektów, wadliwe odlewy zostały 

poddane badaniom powierzchniowym. Po wykonaniu badań wysunięto następujące wnioski: 

• Rentgenogramy K1, K2, K3 wykazują, że skład fazowy w badanych miejscach jest taki 

sam (wykaz występujących faz jest pod rysunkami przedstawiającymi rentgenogram). 

• Wszystkie występujące fazy mają komórki krystalograficzne mniejsze niż ich wzorce, 

wiąże się to najprawdopodobniej z ilością występujących dodatków. 

• Różnicę wykazują rentgenogramy: obszar drobnoziarnisty w warstwie powierzchniowej 

brak faz zawierających Cr, Co. W obszarze gruboziarnistym brak faz zawierających Cr. 

• We wszystkich badaniach nie wykryto tlenków. 

• Warstwy na głębokości około 10 µm wykazują bardzo zbliżony skład chemiczny. 

• Warstwy powierzchniowe na głębokości 2 µm w obszarze gruboziarnistym wykazują 

brak AlCo2Cr – jest to prawdopodobnie wynikiem segregacji.  

• Warstwy powierzchniowe na głębokości 2 µm w obszarze drobnoziarnistym wykazują 

brak Al5Co2 oraz AlCo2Cr – jest to prawdopodobnie wynikiem segregacji. 

 

Zróżnicowanie struktury w obszarze występowania wady potwierdzają badania 

mikrostruktury powierzchni ujawnione po próbie głębokiego trawienia. Badania te wykazały, 

iż w okolicach niedolewów (na rysunku zaznaczony na czerwono) występują obszary, na 

których nie ujawniała się ziarnista budowa stopu (Rys. 4. 40).  

 
Rys. 4. 40. Supercienkościenny odlew poddany głębokiemu trawieniu [62]. 
 

Poddane one zostały obserwacjom w skali makro oraz badaniom struktury  

z wykorzystaniem SEM. Obserwacje przeprowadzono na mikroskopie skaningowym Hitachi 
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model S-3500L, stosując powiększenia od 50 do 5000 razy. Zastosowano napięcie 

przyspieszające 15 kV. Próbki obserwowano w kontraście elektronów wtórnych (SEM)  

w trybie wysokopróżniowym.  

 

 
Rys. 4. 41. Obraz SEM z obszaru 1, powierzchni łopatki polerowanej i trawionej[62]. 
 

 
Rys. 4. 42. Obraz SEM powierzchni łopatki polerowanej i trawionej, obszar 2 strefa  
zakwalifikowana jako wadliwa[62]. 
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Rys. 4. 43. Obraz SEM powierzchni łopatki polerowanej i trawionej, obszar 2 strefa zdrowa[62] 

 
Na Rys. 4. 40 przedstawione zostało zdjęcie w skali makro powierzchni łopatki  

z zaznaczonymi obszarami, w których prowadzone były obserwacje z wykorzystaniem SEM. 

Wyniki badań w SEM z obu zaznaczonych obszarów przedstawiają Rys. 4. 42. ÷ Rys. 4. 43. 

Otrzymane wyniki wykazały polikrystaliczny charakter struktury materiału  

w obszarach wstępnie zakwalifikowanych jako wadliwe – zgodnie z normami zakładowymi. 

Na otrzymanych zdjęciach SEM w tych obszarach widoczna jest ziarnista struktura stopu, 

charakteryzująca się wyraźnym rozdrobnieniem ziarna, w porównaniu do obszarów 

właściwych. W przypadku obszarów zakwalifikowanych jako właściwe widoczna jest 

również struktura dendrytyczna, typowa dla odlewów. W obszarach wadliwych struktura ta 

jest niewidoczna. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wielkości ziarna, Tabeli 4. 3, obszary 

zakwalifikowane jako wadliwe – zgodnie z normami zakładowymi charakteryzuje około 

trzykrotnie mniejszą wartością średniej wielkości ziarna. Kształtuje się ona na zbliżonym 

poziomie, niezależnie od kierunku przekroju, co świadczy o równoosiowym charakterze 

ziaren. Średnia wielkość ziarna w tych obszarach jest ok. trzykrotnie niższa niż w obszarach 

zakwalifikowanych jako właściwe i zawiera się w przedziale od 70 do 80 µm. Widoczne przy 

użyciu SEM rozdrobnienie ziarna w tych obszarach występuje na całym przekroju badanego 

materiału, co świadczy, że wady obserwowane na powierzchni łopatek mają charakter 

objętościowy. 
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Strefa właściwa na 
przekroju prostopa-
dłym do osi łopatki 

Strefa wadliwa na 
przekroju prostopa-
dłym do osi łopatki 

Strefa wadliwa na 
przekroju równoległym 

do osi łopatki 
d [µm] 230 80 70 

Tabela 4. 3. Średnie wielkości ziarna  
 

Następnie wykonano zgłady metalograficzne w przekrojach pokazanych na Rys. 4. 34. 

Zgład w przekroju nr 1 wykonany został w miejscu wystąpienia wady, natomiast zgład  

nr 2 wykonany został na tym samym detalu, jednak w miejscu pozbawionym niedolewu.  

a)                               b)                        

     
c)              d) 

      
Rys. 4. 44. Zgłady metalograficzne: a) Pow. 100x . Przekrój 1 szlif nie trawiony,  
b) Pow. 100x. Przekrój 2 szlif nie trawiony, c) Pow. 100x Przekrój 1 szlif  trawiony,  
d) Pow. 100x Przekrój 2 szlif trawiony  
 

Jak widać na zgładach metalograficznych w miejscu wystąpienia wady mamy do 

czynienia ze znacznym rozdrobnieniem struktury, co świadczyć może o przechłodzeniu 

metalu i bardzo intensywnej wymianie ciepła w cienkościennych przekrojach. Potwierdzają to 

przeprowadzone symulacje komputerowe zalewania formy ceramicznej, które pokazują 

zaburzenia w wypełnianiu wnęki formy i wynikające z tego przechłodzenie metalu. 
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5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

 

Przeprowadzone w pracy badania pozwoliły na zebranie danych, dzięki którym możliwa 

była kompleksowa ocena warunków i wyznaczenie podstawowych parametrów mających 

wpływ na przeprowadzenie prawidłowego procesu technologicznego. 

Głównymi parametrami procesu mającymi wpływ na powstawanie niedolewów są: 

Kinetyka wypełniania wnęki formy przez ciekły metal. Odpowiednie 

zaprojektowanie układu zasilającego ma duże znaczenie podczas produkcji danego detalu. 

Idealny układ musi ukierunkowywać strugę ciekłego metalu tak, aby w obszarach  

o supercienkościennych przekrojach ułatwiał wypełnianie wnęki (ruch ciekłego metalu musi 

być jak najbardziej zbliżony do ruchu laminarnego), nie powodował powstawania zawirowań, 

co możemy obserwować podczas symulacji zalewania supercienkościennego klina. Ruch 

turbulentny wpływa bowiem bardzo negatywnie na wypełnianie wnęki formy, co z kolei 

sprzyja powstawaniu niedolewów.  

Układ musi także zapewnić jak najszybsze wypełnienie wnęki formy, aby uniemożliwić 

wychłodzenie się metalu (oddawanie ciepła w supercienkościennych przekrojach podczas 

zalewania jest bardzo intensywne, co przedstawia Rys. 4. 11).  

Izolacja cieplna – odgrywa ważną rolę podczas nagrzewania formy. Forma 

pozbawiona izolacji cieplnej nagrzewa się znacznie szybciej, pole temperatury stabilizuje się 

już po około 50 min (Rys. 4. 4), jednak jest ono bardzo zróżnicowane i waha się od 1070oC 

do 1130oC (Rys. 4. 1). Formy pokryte izolacją cieplną nagrzewają się znacznie wolniej, 

temperatura formy z jedną warstwą izolacji cieplnej stabilizuje się po około 120 min.  

(Rys. 4. 2), forma z dwoma warstwami po 150 min. (Rys. 4. 3), jednak temperatura pomiędzy 

dwoma najbardziej skrajnymi punktami nie przekroczyła 40oC w formie z jedną warstwą 

izolacji (Rys. 4. 2) oraz 27oC z dwiema warstwami izolacji cieplnej (Rys. 4. 3).  

Na Rys. 4. 8 widać wpływ, jaki odgrywa wata izolacyjna podczas chłodzenia formy 

ceramicznej. Forma bez izolacji cieplnej bardzo gwałtownie oddaje ciepło, po 90 sekundach, 

czyli w czasie potrzebnym do zalania jej ciekłym metalem traci ponad 2000C, tak 

gwałtownego wychładzania nie obserwujemy w formie z jedną oraz dwoma warstwami waty 

izolacyjnej.  

Ocieplenie formy drugą warstwą waty izolacyjnej nie ma istotnego wpływu na rozkład 

temperatury podczas zalewania jej ciekłym metalem (po upływie 90 sekund).  
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Temperatura w piecu do wyżarzania oraz szybkie zalanie formy. Porównanie pola 

temperatur w doświadczeniach zalewania form ciekłym metalem pokazuje, jak ważne jest 

szybkie zalanie formy po wyjęciu jej z pieca do wyżarzania oraz odpowiednio wysoka 

temperatura formy ceramicznej. Jeżeli forma jest niedogrzana lub nastąpi jej znaczne 

wychłodzenie metal pomimo wysokiego przegrzania, znacznie się wychładza, co pokazuje 

termoelement B, umieszczony w piórze łopatki (Rys. 4. 10). Podczas zalewania forma 

wychłodzona jest do 950oC, pomimo zalania jej metalem o temperaturze 1480oC maksymalna 

temperatura zarejestrowana przez termoelement B wyniosła 1321oC znacznie poniżej 

temperatury likwidus.  

Rodzaj zastosowanego materiału ceramicznego. Porównanie danych zebranych  

w Tabeli 4. 1  pokazują, jak bardzo różnią się formy, w których do produkcji zastosowano 

różne materiały ceramiczne. Forma wykonana na bazie zhydrolizowanego krzemianu  

etylu – forma biała posiada znacznie niższy współczynnik przewodnictwa temperaturowego 

niż forma składająca się z tej samej ilości warstw wykonana przy użyciu krzemionki 

koloidalnej, jako spoiwa. Współczynnik ten dla formy szarej zmniejsza się niemal o połowę 

 i w temperaturze 10000C osiąga wartość 0,556.  

Zarówno forma biała, jak również szara, wykazuje różną zwilżalność (Rys. 4. 28). 

Zastosowanie zhydrolizowanego krzemianu etylu daje lepszy efekt (mniejszy kąt Θ) niż 

zastosowanie spoiw wodnych. Wynika to z różnicy w składzie chemicznym obu spoiw.  

Jak widać na Rys. 4. 30 gazotwórczość obu form jest różna. W formie białej 

występuje duże wydzielenie się gazów w bardzo niskiej temperaturze do około 50oC.  

Jednak wraz ze wzrostem temperatury gazotwórczość maleje. Po tym spadku widoczne jest 

kolejne maksimum osiągane w temperaturze 1487oC. Następnie wraz ze wzrostem 

temperatury gazotwórczość wyraźnie maleje.  

Zupełnie inaczej zachowuje się forma szara. Początkowo w niskich temperaturach nie 

wykazuje dużej skłonności do wydzielania gazów resztkowych, jednak wraz ze wzrostem 

temperatury gazotwórczość znacznie wzrasta, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości  

w temperaturze 1414oC. Po przekroczeniu tej temperatury następuje widoczny spadek 

gazotwórczości wraz ze wzrostem temperatury.  

 Analizując Rys. 4. 30 można stwierdzić, iż forma biała ma dużo lepsze właściwości  

w porównaniu z formą szarą. Pomimo bardzo dużej gazotwórczości w początkowej fazie 
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nagrzewania to jednak w podwyższonej temperaturze 1000 – 1500oC forma zachowuje się  

o wiele bardziej stabilnie, a więc w obszarze temperatur, w których następuje zalanie formy 

ciekłym metalem.  

Znacznie większe wydzielanie gazów resztkowych w formie szarej powoduje zaburzenia 

strugi metalu podczas procesu zalewania, zjawisko to sprzyja powstawaniu wad.  

  Przy zmianie systemu wykonania pokryć z alkoholowych na wodne dla tych 

samych rodzin części obserwuje się wzrost ilości niedolewów od 10 do 15% (dane WSK PZL 

Rzeszów).  
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6. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 

 

Po zrealizowaniu kolejnych zadań badawczych na podstawie uzyskanych wyników  

można stwierdzić, że postawiona teza pracy została udowodniona, można także sformułować 

następujące wnioski: 

1. Badania potwierdzają, że analizowany proces jest procesem bardzo złożonym,  

a decydujący wpływ wywiera ruch ciekłego metalu, parametry formy ceramicznej, 

zjawiska termo-fizyczne na granicy metal – forma. Sterowanie procesem wyłącznie za 

pomocą zmian temperatury zalewania nie zapewnia kompleksowego rozwiązania 

problemu. 

2. Znaczny wpływ na przebieg procesu wypełniania wnęki formy wykazują zjawiska 

zwilżalności oraz wydzielania gazów resztkowych z formy ceramicznej. 

3. Decydujące znaczenie dla rozkładu i ujednorodnienia temperatury formy ceramicznej 

mają warunki wymiany ciepła na granicy forma – otoczenie. Praktycznym sposobem 

regulowania tego procesu jest wata izolacyjna. Ocieplenie formy drugą warstwą 

izolacyjnej cieplnej nie ma istotnego wpływu na rozkład temperatury podczas 

zalewania jej ciekłym metalem (po upływie 90 sekund).  

4. Powstawanie niedolewów nie jest bezpośrednio powiązane z temperaturą zalewania. 

Odpowiednie dobranie wszystkich parametrów technologicznych umożliwi obniżenie 

stosowanej obecnie temperatury zalewania bez wzrostu ilości niedolewów. 

5. Dalszą możliwość sterowania procesami uzyskać można poprzez wprowadzenie 

nowych materiałów ceramicznych. 

6. Pomiar właściwości termofizycznych materiałów ceramicznych, stopów oraz 

określenie warunków wymiany ciepła pozwala na zwiększenie poprawność symulacji 

komputerowych badanych procesów. 

7. Dostępne programy symulacyjne nie uwzględniają zwilżalności oraz napięcia 

powierzchniowego, co obniża ich wykorzystanie do prognozowania jakości odlewów. 
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