
Regeneracja wkładek form odlewniczych metodą napawania  

 

Raport dotyczy zużycia obszaru roboczego formy trwałej, który jest ściśle związany z pogorszeniem jej 

właściwości użytkowych. Może to być spowodowane kilkoma różnymi procesami fizycznymi i chemicz-

nymi zachodzącymi podczas jego eksploatacji i wynikającymi głównie z warunków pracy. Najprostszym 

czynnikiem zużycia jest ubytek materiału w warstwie użytkowej oprzyrządowania, wynikający głównie z 

odkształceń plastycznych, tarcia, korozji lub pęknięć warstwy wierzchniej. Badania koncentrowały się na 

badaniach porównawczych wkładek do form do wysokociśnieniowego odlewania ciśnieniowego po ich 

regeneracji. W tym procesie zastosowano dwie metody: spawanie TIG i napawanie laserowe. Zakres 

badań obejmował badanie mikrotopografii powierzchni i struktury materiału na próbkach metalograficz-

nych. W szczególności zbadano grubość warstwy nakładki, strefy wpływu ciepła. 

Zużycie elementów maszyn i urządzeń oznacza obniżenie właściwości jakości obszaru roboczego. Może 

to być spowodowane wieloma procesami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi w czasie życia pro-

duktu. Mechanizmy zużycia są bardzo złożone, przez co zawierają wiele skorelowanych ze sobą czynni-

ków. Intensywność wpływu wyżej wymienionych czynników zależy od rodzaju środowiska pracy, rodzaju 

i wartości parametrów pracy części maszyn. 

Konstruktorzy i producenci maszyn i urządzeń dążą do zapewnienia jak najlepszych wyników technicz-

nych i ekonomicznych, stale podnosząc parametry pracy. Jednak rozwój inżynierii materiałowej, metalur-

gii i technologii spawania dostarcza coraz lepszych materiałów metalowych, ceramicznych, cermetalo-

wych i tworzyw sztucznych, które z łatwością dostosowują się do wciąż rosnących wymagań, nakładają 

na urządzenia i dodatkowo zwiększają ich trwałość. Problem zużycia maszyn musi być uwzględniony na 



2 

kolejnych etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Projektant w swoich założeniach musi za-

stosować różne współczynniki bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz wspólnie z technologiem okre-

ślić rodzaj materiału, który spełnia te wymagania. 

Producent równolegle z procesem produkcji urządzeń prowadzi produkcję części zamiennych, z któ-

rych korzysta finalny użytkownik urządzeń. W nadchodzących latach, zgodnie z przemysłową zasadą 

„zero usterek”, ochrony środowiska i dążenia do maksymalnych wyników technicznych i ekonomicznych, 

inżynier będzie musiał zapewnić maksymalną trwałość maszyn i urządzeń, przy możliwie najniższych 

kosztach. Inżynierowie spawalnicy mają do wykonania specjalną pracę, ponieważ techniki spawania za-

pewniają najniższe koszty produkcji i eksploatacji. Praktycznie każda zużyta część może zostać poddana 

procesowi regeneracji przy użyciu jednej z wielu dostępnych technik spawania. Jeszcze lepszym rozwią-

zaniem jest planowa regeneracja - projektowanie części maszyn i urządzeń, których powierzchnie funk-

cjonalne wykonuje się z materiałów o specjalnych właściwościach z możliwością wielokrotnego ich doda-

wania po osiągnięciu określonego stopnia zużycia. 

Rozwój w inżynierii materiałowej, technologii spawania, elektronice i elektrotechnice umożliwia nakła-

danie na siebie części wykonanych ze wszystkich znanych materiałów konstrukcyjnych, w tym szkła i 

drewna, o dowolnym kształcie - od mikroobwodów, po ciężkie koparki. Może być wykonywany ręcznie, 

półautomatycznie, automatycznie lub w sposób zrobotyzowany, pod dachem iw terenie. Znajomość wła-

ściwości i zakresu zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych może być wykorzystana 

tylko pod warunkiem, że jednocześnie znane są również procesy napawania. 

W raporcie opisano przyczyny zużycia części form, właściwości materiałów spawalniczych metali oraz 

techniki spawania stosowane do nakładania warstw o specjalnych właściwościach użytkowych.  

Przyczyny zużycia matryc 

Zużycie obszaru roboczego formy trwałej jest ściśle związane ze spadkiem jej właściwości użytkowych. 

Może to być spowodowane kilkoma różnymi procesami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi podczas 

jego eksploatacji i wynikającymi głównie z warunków pracy. Mechanizmy zużycia są bardzo złożone i 
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obejmują wiele niezależnych od siebie czynników, z których najważniejsze to: rodzaj i wielkość obciążenia 

mechanicznego, prędkość poślizgu pomiędzy powierzchniami, w których zachodzi tarcie (warstwy po-

wierzchniowe), temperatura pracy stałej formy, twardość i struktura powierzchni ciernych, współczynnik 

chropowatości powierzchni roboczych, środowisko korozyjne, współczynnik tarcia powierzchni robo-

czych, okres zużycia. 

Powierzchnie robocze oprzyrządowania są często przed zużyciem ze względu na oddzielne lub łączne 

oddziaływanie: procesów tarcia – zużycia ściernego i adhezyjnego (trybologicznego), obciążenia udaro-

wego, wysokich temperatur, erozji i kawitacji, korozji. Najprostszym czynnikiem zużycia jest ubytek ma-

teriału w warstwie użytkowej oprzyrządowania, wynikający głównie z odkształceń plastycznych, tarcia, 

korozji lub pęknięć warstwy przypowierzchniowej. 

Z analizy przyczyn zużycia maszyny i urządzeń wynika, że ok. 2 tys. 50% części podlega zużyciu ścier-

nemu, 15% ścieraniu adhezyjnemu, 8% erozji, 8% - ścieraniu, 5% - zużyciu na skutek korozji i ok. 1 godz. 

14% - łączny wpływ m.in. korozja, erozja i ścieranie. 

W celu racjonalnego doboru materiałów dodatkowych i ustalenia warunków technicznych nakładania 

warstw zapewniających maksymalną trwałość elementów spawanych przy minimalnych poniesionych 

kosztach konieczne jest zrozumienie każdego zjawiska towarzyszącego każdemu z tych procesów zuży-

cia. Elementy maszyn i urządzeń wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych mimo braku jakichkolwiek 

obciążeń eksploatacyjnych, przechowywane w magazynie, w próżnioszczelnym opakowaniu chroniącym 

przed korozją atmosferyczną i promieniowaniem UV, powstają w wyniku naturalnego starzenia. W zależ-

ności od temperatury elementu stalowego, w okresie od kilku miesięcy do kilku lat przechowywania może 

nastąpić utrata lub obniżenie początkowych właściwości fizycznych. Jest to spowodowane zapadnięciem 

się przesyconego roztworu stałego, zamykając skład metalu do stanu równowagi, co w przypadku stali 

węglowej prowadzi do spadku plastyczności. W przypadku form trwałych zużycie adhezyjne to takie, które 

najczęściej następuje poprzez szczepienie pierwszego rodzaju, co ma miejsce w przypadku tarcia po-

wierzchni metalowych bez smarów. 
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Materiały metalowe oparte na osnowie żelaznej, stosowane najczęściej jako materiał na części maszyn 

i urządzeń, wykazują dużą skłonność do szczepienia i łączenia adhezyjnego, a także tworzenia warstw 

tlenków chroniących przed zużyciem adhezyjnym. Dlatego intensywność zużycia adhezyjnego współpra-

cujących elementów zależy od warunków tarcia, które wpływają na szybkość tworzenia warstw tlenko-

wych. Typowe części maszyn, które są przed zużyciem adhezyjnym, to wałek metalurgiczny, ostrza 

tnące, wały, sworznie i wszelkiego rodzaju elementy, których powierzchnie łożyskowe nie są smarowane. 

Ten rodzaj tarcia jest określany jako tarcie typu metal-metal. Najmniejsze zużycie zapewniają niskosto-

powa, twarda stal martenzytyczna i manganowo-austenityczna, a także stopy na osnowie kobaltu i niklu. 

Właściwy dobór obu metali ciernych jest bardzo ważny. Jeśli jeden z metali jest znacznie twardszy od 

drugiego, to ten mniej twardszy zużyje się znacznie szybciej. Poza opisanymi podstawowymi procesami 

zużycia tribologicznego, w określonych warunkach eksploatacyjnych form trwałych, mogą występować 

następujące rodzaje zużycia: zużycie oksydacyjne, zużycie zmęczeniowe, odpryskiwanie, zużycie wyso-

kotemperaturowe, zużycie erozyjne. 

Zużycie oksydacyjne; występują podczas tarcia ślizgowego i tarcia tocznego. Objawia się to zniszczeniem 

warstwy powierzchniowej podczas tarcia na skutek oddzielenia się warstw tlenkowych powstałych w wy-

niku absorpcji tlenu z atmosfery w obszarze tarcia. Dyfuzja tlenu następuje w mikroobjętościach metalu 

poddanego odkształceniom sprężystym i plastycznym, przy jednoczesnym tworzeniu się warstw roztworu 

stałego. Proces zużycia wymaga, aby intensywność tworzenia warstw tlenków była większa niż intensyw-

ność degradacji powierzchni w procesie tarcia. 

Zużycie zmęczeniowe następuje w wyniku kumulacji odkształceń w warstwie wierzchniej, wywołanych 

łączną reakcją naprężeń wewnętrznych i zewnętrznych. W efekcie w obszarach dotkniętych spiętrzeniem 

naprężeń powstają mikropęknięcia zmęczeniowe, które podczas eksploatacji przekształcają się w makro-

pęknięcia. Następuje utrata spójności i wyrywanie cząsteczek metalu po osiągnięciu granicy wytrzymało-

ści zmęczeniowej o każdą mikroobjętość metalu warstwy powierzchniowej i związany z tym ubytek masy 

składnika. 
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Odpryskiwanie następuje jako stopniowy wzrost naprężeń w warstwie wierzchniej dwóch elementów, 

które powstają w wyniku tarcia bez smarowania, w wyniku okresowego oddziaływania naprężeń kontak-

towych i w konsekwencji prowadzą do mikropęknięć zmęczeniowych. Dalszy okresowy wzrost naprężeń 

w granicach naprężeń Hertza prowadzi do rozprzestrzeniania się mikropęknięć i odpadania od warstwy 

wierzchniej elementów ciernych. 

Zużycie wysokotemperaturowe to proces stałego obniżania właściwości użytkowych nie tylko po-

wierzchni roboczej, ale również całego podzespołu. Długotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur w 

zależności od warunków pracy powoduje przyspieszoną korozję wysokotemperaturową i nieodwracalne 

zmiany strukturalne w całym elemencie wpływu ciepła lub na głębokości strefy wpływu ciepła (SWC). W 

wyniku łącznego oddziaływania wysokiej temperatury, tarcia i korozyjnego środowiska gazowego lub cie-

kłego (np. gazy o podwyższonej zawartości siarki lub ciekłego metalu) równoległe zmiany strukturalne 

elementu prowadzą zwykle do znacznego spadku odporności na ścieranie, korozję, wytrzymałości i od-

porność na uderzenia. Jednocześnie obserwuje się znaczny wzrost szybkości korozji i utleniania. Pro-

duktem tych procesów jest m.in. skali, której cząsteczki działają jak materiał ścierny. Specyficznym przy-

padkiem zużycia wysokotemperaturowego jest zmęczenie cieplne, które powstaje w wyniku okresowego 

nagrzewania i chłodzenia powierzchni roboczej elementu. Jest to spowodowane naprzemiennym rozsze-

rzaniem się i kurczeniem warstwy wierzchniej, co po pewnym czasie prowadzi do powstania matrycy 

drobnych pęknięć, które pod wpływem obciążenia eksploatacyjnego rozszerzają się w całym metalu. Ten 

rodzaj zużycia jest typowy w przypadku walców hutniczych, instalacji do ciągłego odlewania, matrycy do 

kucia na gorąco, kleszczy do wlewnic, elementów szlifierki klinkieru itp. 

Zużycie erozyjne spowodowane jest okresowym oddziaływaniem strumienia gazu lub cieczy wylewa-

nego pod wysokim ciśnieniem na powierzchnię roboczą. Istnienie drobnych cząsteczek pyłu i innego 

ścierniwa w gazie lub cieczy intensyfikuje proces erozji, podobnie jak wzrost temperatury i środowiska 

korozyjnego. Ten rodzaj zużycia jest typowy dla łopatek turbin, a materiałem zapewniającym najlepszą 

możliwą odporność na zużycie erozyjne są stopy na bazie kobaltu lub ceramiki. 
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Przeprowadzono badania porównawcze wkładek do form do wysokociśnieniowych odlewów ciśnienio-

wych po ich regeneracji. W tym procesie zastosowano dwie metody: spawanie TIG i napawanie laserowe. 

Zakres badań obejmował badanie mikrotopografii powierzchni oraz struktury materiału na próbkach 

metalograficznych. W szczególności zbadano grubość warstwy nakładki i strefę wpływu ciepła. 

Forma odlewnicza wykorzystywana jest na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odlewnia wykonuje 

średnio 400 odlewów na zmianę, co bezpośrednio wpływa na proces zużywania się formy i jej elementów 

(wkładek). Proces erozji formy zachodzi na granicy styku wysokociśnieniowego stopu aluminium AlSi9Mg 

z formą wykonaną z Uddeholm Orvar Supreme – 1.2344 (skład chemiczny materiału formy podano w 

tabeli 1). Materiał ten jest szeroko stosowany w formach do odlewania ciśnieniowego i odlewania pod 

wysokim ciśnieniem na świecie. 

Tabela 1. Skład chemiczny materiału formy odlewniczej Uddeholm Orvar Supreme (1.2344) 

C Si Mn Cr Mo V Fe 

0,39 1,0 0,4 5,2 1,4 0,9 Reszta 

  

Do procesu TIG jako topnika zastosowano sznur spawalniczy ze stali 45355 W o średnicy 2 mm. Jej skład 

chemiczny przedstawiono w tabeli 2. Natomiast w procesie napawania laserowego zastosowano stal DIM 

L-13 (skład chemiczny przedstawiono w tabeli 3). 

Tabela 2. Skład chemiczny drutu spawalniczego w procesie TIG - stal 45355 W 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Ti Co Fe 

0,005 0,05 0,02 0,002 0,001 0,06 4,03 18,17 0,136 1,64 12,12 63,5 

Tabela 3. Skład chemiczny drutu do spawania laserowego - stal DIM L-13 

C Si Mn Cr Mo Ti Fe 

0,25 0,5 0,7 5,0 4,0 0,6 Reszta 
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Do procesu napawania TIG zastosowano urządzenie Castolin TIG 2202 o następujących parametrach 

spawania: natężenie prądu - 40A, napięcie łuku - 24V, elektroda wolframowa Ø3,2mm, osłona gazu ob-

ojętnego (argon). Zastosowano topnik z drutu stalowego 45355 W. 

Natomiast do procesu napawania laserowego zastosowano urządzenie Freden z laserem diodowym. 

Stanowisko pokazano na rys. 1. W procesie platerowania zastosowano następujące wartości parame-

trów: częstotliwość impulsu – 4,0 Hz, czas trwania impulsu – 3,0 ms, argonowy gaz ochronny i ciśnienie 

zasilania gazu – 10 bar. Odległość spawanego przedmiotu od okularu: 90 mm. 

  

Rys. 1. Stacja do napawania laserowego firmy Freden 

Wyniki badań 

Analizę 3D topografii powierzchni przeprowadzono dla próbek: okładzina spawana metodą TIG (rys.2) i 

porównawczo laserową (rys.3). Wartości parametrów uzyskanej topografii przedstawiono odpowiednio 

poniżej wykresów. Badania przeprowadzono zgodnie z normą ISO 25178. Wyznaczone parametry zdefi-

niowano następująco: Sa jako średnia arytmetyczna wysokości powierzchni, Sq jako średni kwadrat chro-

powatości powierzchni, Sp jako wysokość największej szczyt na powierzchni, Sz jako maksymalna wy-

sokość powierzchni, parametr Sv jako maksymalna powierzchnia wnęki. 
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W wyniku obserwacji procesów gratowania można stwierdzić, że na powierzchni płaszcza odlewów wi-

doczne są nieregularnie ułożone elementy w zupełnie losowych kierunkach. Można to zaobserwować za 

pomocą testów wizualnych (VT), tj. gołym okiem lub za pomocą szkła powiększającego. 

 

 

Rys. 2 Mikrotopografia powierzchni dla wkładki napawanej metodą TIG. Uzyskano następujące wartości 

parametrów: Sa = 10,4 µm, Sq = 11,9 µm, Sp = 34,3 µm, Sv = 24,1 µm, St = 58,4 µm, Ssk = 0,01, Sku 

= 1,8, Sz= 22,4 µm 
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Rys. 3. Mikrotopografia powierzchni dla metody laserowej napawania wkładki. Otrzymano następujące 

wartości parametrów. Sa = 7,17 µm, Sq = 8,7 µm, Sp = 21,9 µm, Sv = 20,9 µm, St = 42,8 µm, Ssk = 

0,0164, Sku = 2,34, Sz = 17 ,7 µm 

Między spawaniem TIG (rys. 4a) a napawaniem laserowym (rys. 4b) istnieje znacząca różnica w wielkości 

warstwy nadmiernie i grubości strefy wpływu ciepła na korzyść tej drugiej, która jest wielokrotnie mniejsza. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 4. Mikrostruktura próbek: a) spawanie TIG, b) napawanie laserowe (wspólna skala dla obu mikro-

struktur) 

Poszczególne mikrotopografie powierzchni próbek platerowanych metodą TIG (rys. 2) i laserem (rys. 

3) różnią się wysokością i gęstością wierzchołków oraz stopniem rozwinięcia powierzchni. Poszczególne 

wartości parametrów dla obu badanych wariantów różnią się istotnie na korzyść napawania laserowego. 

Względna różnica dla badanych parametrów wyniosła: 45% dla Sa (średnia arytmetyczna odchylenie 
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wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia), 36,8% dla Sq (średnie kwadratowe od-

chylenie wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia, 56,6% dla Sp (wysokość naj-

wyższego szczytu na powierzchni), 26,6% dla Sz (maksymalna wysokość powierzchni), 15,3% dla Sv 

(maksymalna powierzchnia ubytku) i 36,4% dla St (całkowita wysokość profilu powierzchni). -Zejście do 

procesu TIG wyraźnie wskazuje, że bardziej rozwinięta powierzchnia będzie bardziej odporna na działa-

nie strumienia ciekłego stopu, co zwiększy żywotność wkładek w formach do odlewania trwałego. 

Wnioski 

Główne wnioski z przeprowadzonych badań są następujące: 

• Istnieje korelacja między chropowatością powierzchni spawanej metodą TIG a chropowatością napa-

wania laserowego. 

• Istnieje znacząca różnica w wielkości nadmiernie warstwy i grubości strefy wpływu ciepła na korzyść 

napawania laserowego. 

• Ze względu na jakość powierzchni najrozsądniej jest stosować metodę napawania laserowego niż spa-

wanie TIG. Zastosowanie tej metody pozwoliło na uzyskanie najniższych wartości parametrów Sa po-

wierzchni próbki. 

 

 

Badania sfinansowano w ramach projektu Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 

wielkopolskich przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 projekt nr. RPWP.01.02.00-30-0080/17: Rozwój B+R w przedsiębiorstwie GTS Grzegorz 

Stawiński szansą na wdrożenie innowacji. 


