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TURZYŃSKI J., PYTEL A., PYSZ S, ŻUCZEK R. 

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ METODYKI BADAŃ W PROCESIE OPTYMALIZACJI 

KONSTRUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH ODLEWÓW   

Przedstawiono metodykę oraz narzędzia wspomagające proces badania i projektowania ciężkich 

gabarytowych odlewów, na przykładzie odlewanej metalurgicznej kadzi rozlewniczej o masie 

Q=18t. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło precyzyjnie określić dynamiczną mapę 

rozkładu temperatury całego cyklu technologicznego pracy kadzi rozlewniczej. W celu określenia 

wad wewnętrznych oraz geometrii odlewu kadzi zastosowano nieniszczące metody badania. Na 

podstawie wyników badań właściwości mechanicznych i fizycznych, zakresu temperatury pracy 

kadzi odlewniczej oraz innych realnych parametrów opracowano przestrzenny model, który 

poddano komputerowej symulacji zjawisk zachodzących podczas pracy kadzi. Otrzymane wyniki 

zostaną wykorzystane do projektowania optymalnej konstrukcji kadzi.  

 
J.J. SOBCZAK, E. BALCER, A. KRYCZEK 

SYTUACJA ODLEWNICTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE - STAN AKTUALNY, TENDENCJE, 

PROGNOZY 

W ramach niniejszej publikacji zostały zaprezentowane wyniki badań i analiz statystycznych 

z zakresu branży odlewniczej, prowadzonych rokrocznie przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. 

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie została oceniona pod kątem zmian wielkości 

produkcji w podziale na poszczególne rodzaje tworzyw odlewniczych, a także udziału 

poszczególnych czołowych krajów w globalnej produkcji odlewów. Przedstawione zostały 

tendencje w produkcji odlewów na świecie na przestrzeni ostatnich lat.  

 

A. KMITA, M. HOLTZER 

CZY MOŻNA POGODZIĆ ROZWÓJ MOTORYZACJI Z OGRANICZENIEM ZANIECZYSZCZENIA 

ŚRODOWISKA? 

Transport jest jednym z najważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń środowiska. Jest to 

szczególnie widoczne w dużych miastach, gdzie występują drastyczne przekroczenia m.in. 

stężenia tlenku azot (IV) NO2: Londyn 92 mg/m3, Paryż 83 mg/m3, Monachium 80 mg/m3 (norma 



dla krajów UE wynosi 40 mg/m3) czy pyłu zawieszonego: Sofia 68 mg/m3, Kraków 54 mg/m3  

i Bukareszt 48 mg/m3. Wartość normatywna dla krajów UE pyłu PM10 wynosi 40 mg/m3. 

Obecność NO2 jest typowa dla spalin z silników Diesla.  Ze względu na wysoce toksyczne 

działanie tego tlenku na organizm ludzi okazało się, że silniki Diesla stwarzają większe 

zagrożenie dla środowiska niż silniki benzynowe. A przez wiele lat opinia specjalistów była 

odwrotna.  Skutkuje to wprowadzaniem coraz ostrzejszych norm w zakresie emisji NO2 oraz 

wdrażaniem rozwiązań technicznych ograniczających emisję (np. technologię SCR). Główne prace 

nad ograniczeniem emisji ze środków transportowych koncentrują się na:  

 redukcji ciężaru pojazdu,  

 poprawie jakości paliwa,  

 oraz opracowaniu nowych konstrukcji silników (elektryczne, hybrydowe).   

W działaniach tych istotna rolę może odegrać przemysł odlewniczy opracowując nowe tworzywa 

na odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego. Tworzywa te powinny charakteryzować się znacznie 

mniejszym ciężarem właściwym od stali i żeliwa oraz odpowiednimi właściwościami 

mechanicznymi w temperaturze pokojowej i podwyższonej (w temperaturze pracy silnika).  

W chwili obecnej najlepszymi zamiennikami wydają się być stopy aluminium i magnezu. 

Przewiduje się, że udział tych stopów w konstrukcji samochodu osobowego w roku 2030 będzie 

stanowił 30%, przy czym udział stopów aluminium w roku 2020 będzie wynosił 260 kg/ 

samochód.  

Zarówno wzrost udziału odlewów ze stopów aluminium i magnezu w konstrukcji samochodu, jak 

również przewidywany wzrost produkcji samochodów osobowych i ciężarowych w najbliższych 

latach stwarzają korzystną sytuacje dla rozwoju przemysłu odlewniczego. Szczególnie dotyczy to 

wzrostu produkcji odlewów ze stopów aluminium i magnezu. 

 

J. WRÓBEL 

WPŁYW ZAWARTOŚCI LEPISZCZA W PIASKU CHROMITOWYM NA POWSTAWANIE WAD 

GAZOWYCH W ODLEWACH 

W pracy przedstawiono opis wpływu różnej zawartości lepiszcza w piasku o osnowie 

chromitowej na odlewy staliwne i żeliwne. Pokazano, jakie poziomy odniesienia dla tego piasku 

przyjęła do stosowania Pioma Odlewnia. Przedstawiono, jakie wady może powodować 

nadmierna zawartość lepiszcza w piaskach o osnowie chromitowej. Opisano również, brak 

jednoznacznej zależności pomiędzy składem chemicznych piasku a powstającymi wadami. Tym 

samym zawartość lepiszcza może wpływać na powstawanie wad na odlewach niezależnie od 

składu chemicznego piasku. 

 
 

 


