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INNOWACYJNE ROZWIäZANIA W TECHNOLOGII
PRODUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH ODKUWEK
Z ULTRACZYSTYCH STALI DLA URZäDZEĒ
ENERGETYCZNYCH
Przedstawiono trzy innowacyjne rozwiæzania – raÞnacji ciekđej stali we wlewnicy po odlaniu stali z zastosowaniem
izotermicznej pokrywy i raÞnacyjnej zasypki, syfonowego odlewania stali przez ksztađtkú kierunkowæ w kanale wlotowym do wlewnicy, sđuľæce zmniejszeniu lub wyeliminowaniu egzogenicznych wtræceē niemetalicznych, pochodzæcych
z procesu odlewania stali oraz odlewanie wlewków w komorze próľniowej z kadzi z zamkniúciem suwakowym. Dziúki
zastosowaniu tych rozwiæzaē znacznej poprawie ulegđa czystoħè stali, osiægajæc poziom wynoszæcy 0,06% mierzony
udziađem powierzchniowym wtræceē niemetalicznych, wielkoħè wtræceē – mierzonæ ħrednicæ równowaľnæ – mniejszæ
niľ 4 zm oraz wskaļnik K4, mniejszy niľ 10. Stworzyđy one realne szanse produkcji ciúľkich odkuwek na wađy turbin
wiatrowych, wodnych i parowych o coraz wiúkszej mocy dla nowoczesnej energetyki.
Sđowa kluczowe: ultra czysta stal, wlewek do kucia, pokrywa izotermiczna, ksztađtka wirowa

INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE TECHNOLOGY FOR
MANUFACTURING LARGE-SIZE FORGINGS FROM ULTRA-CLEAN
STEELS FOR POWER EQUIPMENT
Three innovative solutions are presented: reÞning of liquid steel in an ingot mould after casting of steel using an
isothermal cover and reÞning casting powder; uphill casting of steel through a swirl blade in inlet channel to a mould
directional brick, which is used for reduction or elimination of exogenous non-metallic inclusions from the steel casting process; and casting of ingots in a vacuum chamber from a ladle with slide gate. The use of these solutions has
resulted in signiÞcant improvement of steel purity, reaching the level of 0.06% as measured by surface fraction of nonmetallic inclusions, size of inclusions – as measured by equivalent diameter – less than 4 zm, and K4 coefÞcient – less
than 10. They have provided real chances of manufacturing heavy forgings for wind, water and steam turbine shafts
with higher and higher power for the modern power industry.
Keywords: ultra-clean steel, ingot for forging, isothermal cover, directional brick

1. WPROWADZENIE
Wraz z rozwojem przemysđu energetycznego, rosnæ
moce urzædzeē energetycznych, a w nich wielkoħci
i masy czúħci wykonywanych z stalowych odkuwek
(wađów, wirników itp.). Wađy turbin wodnych stajæ siú
coraz wiúksze i dodatkowo przeznaczone sæ do pracy w
warunkach coraz niľszych temperatur, dochodzæcych
nawet do -40oC (obszar polarny). Rosnæ równieľ gabaryty wađów turbin wodnych, parowych czy teľ gazowych.
Stawia to przed producentami odkuwek coraz wiúksze

wyzwania w zakresie odlewania coraz ciúľszych wlewków, ze stali o coraz wiúkszych wymaganiach jakoħciowych, a w szczególnoħci o bardzo wysokiej czystoħci metalurgicznej. Oznacza to jak najmniejszæ iloħè gazów
w stali, wtræceē niemetalicznych oraz pierwiastków
szkodliwych i niepoľædanych. To z kolei zmusza przemysđ hutniczy do ciægđego wprowadzania do technologii produkcji odkuwek nowoczesnych badaē, opartych
na symulacji matematycznej i numerycznej procesów
czæstkowych i wprowadzania innowacyjnych rozwiæzaē w procesie technologicznym. Prúľnie dziađajæcy na
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rynku odkuwek swobodnie kutych Zakđad Wyrobów
Kutych Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu
Ħwiútokrzyskim zmierzyđ siú skutecznie z tymi problemami realizujæc projekt rozwojowo-badawczy w zakresie opracowania technologii produkcji wielkogabarytowych odkuwek ze stali ultra czystych dla przemysđu
energetycznego.

wiúkszej niľ 690 C do prasowni, gdzie po dogrzaniu do
wymaganej temperatury kucia, kuje siú odpowiednio
na jednej z czterech pras hydraulicznych, o sile nacisku 20, 32, 50 i 80 MN. Odkuwki obrabia siú cieplnie
w urzædzeniach 11a, 11b i 12 a nastúpnie poddaje obróbce mechanicznej przed wysyđkæ do odbiorców (poz.
13).

2. TECHNOLOGIA PRODUKCJI
WIELKOGABARYTOWYCH ODKUWEK

3. ZAĐOĽENIA JAKOĦCIOWE PRODUKCJI
WLEWKÓW DO KUCIA

Zakđad Wyrobów Kutych (ZWK) Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Ħwiútokrzyskim wytwarza
odkuwki o masie od kilkuset kg do kilkudziesiúciu ton,
ze stali konstrukcyjnych wúglowych, nisko i ħredniostopowych do szerokiego rodzaju specjalistycznych zastosowaē, w tym gđównie:
– w przemyħle energetycznym: wađy napúdowe turbin,
– okrútowym: wađy korbowe monolityczne i skđadane
do silników okrútowych,
– hutniczym: walce hutnicze,
– wydobywczym – pierħcienie, tuleje, itp.
Na rysunku 1 przedstawiono technologiczny schemat
produkcyjny w ZWK.
Proces technologiczny produkcji odkuwek obejmuje:
wytapianie, raÞnacjú pozapiecowæ, odgazowanie próľniowe i odlewanie wlewków do kucia; kucie swobodne
wlewków na prasach hydraulicznych i obróbkú cieplnæ
oraz mechanicznæ odkuwek.
Stal wytapiana jest w nowoczesnym piecu elektrycznym đukowym (EAF) o pojemnoħci 75 ton (poz. 2), nastúpnie raÞnowana wraz z korektæ skđadu chemicznego w piecu kadziowym (poz. 3), odgazowana próľniowo
i odlewana do wlewnic jako wlewki kuļnicze sposobem
syfonowym (poz. 5a) lub „z góry” do wlewnicy umieszczonej w komorze próľniowej (poz. 5b). Masa odlewanych wlewków wynosi od 3 do 130 t. Wlewki o masie
wiúkszej niľ pojemnoħè pieca đukowego i kadzi (75 ton)
odlewa siú metodæ zlewania dwóch wytopów z dwóch
kadzi przy zastosowaniu pierwszej kadzi jako poħredniej do odlewania stali z drugiego wytopu. Wlewki te
po zakrzepniúciu i „rozbrojeniu” z wlewnic przekazuje
siú w stanie „goræcym” przy temperaturze powierzchni

Jakoħè odkuwki, która musi speđniaè wymagania
urzædzeē energetycznych zaleľy w gđównej mierze od
jakoħci odlanego wlewka, a ta z kolei od jakoħci stali
w poszczególnych etapach procesu przygotowania ciekđej stali i odlewania wlewka kuļniczego. Ciekđa stal
na wlewki kuļnicze, w miarú wzrostu masy odlewanego wlewka, musi speđniaè coraz surowsze wymagania
pod wzglúdem zawartoħci fosforu, siarki i pierwiastków
resztkowych (Cu, Sn, Pb, As, Sb); gazów (O, N, H) oraz
wielkoħci i zawartoħci wtræceē niemetalicznych. Niskie
zawartoħci pierwiastków resztkowych zapewnia siú poprzez dobór odpowiedniej jakoħci wsadu (surówka wielkopiecowa, ľelazo z redukcji bezpoħredniej rud, zđom
konwertorowy, itp.), natomiast zawartoħci pozostađych
pierwiastków osiæga siú w procesie technologicznym
wytapiania (odfosforowanie, odsiarczanie, odtlenianie,
raÞnacja, zapobieganie wtórnemu utlenianiu, odgazowanie próľniowe), raÞnacji pozapiecowej i odlewania
wlewków.
Zawartoħci fosforu i siarki w stali, zgodnie z najostrzejszymi wymaganiami, osiæga siú obecnie na poziomie odpowiednio 0,005 i 0,002%. Zawartoħci tlenu
w stali, mierzone zawartoħciæ tlenu cađkowitego (suma
tlenu rozpuszczonego w stali oraz zwiæzanego w postaci wtræceē niemetalicznych), uzyskuje siú na poziomie
mniejszym niľ 15 ppm, a w szczególnych przypadkach
– nawet i mniejszym niľ 10 ppm. Odgazowanie stali
w próľni zapewnia uzyskanie wodoru w ciekđej stali przed odlewaniem na poziomie mniejszym niľ 0,8
ppm.
Generalnie uzyskuje siú równieľ bardzo mađæ zawartoħè wtræceē niemetalicznych w stali, mierzonæ udzia-
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Záom stalowy oraz kosz zaáadowczy
Steel scrap and charging hopper
2 Elektryczny piec áukowy
Electrical arc furnace
3 Pieco-kadĨ
Ladle furnace
4 Komora do odgazowania próĪniowego
Vacuum degassing chamber
5a Odlewanie syfonowe
Uphill casting
5b Odlewanie w próĪni

6

7
8
9

Vacuum casting
Termos transportowy gorących
wlewków
Storage container for conveying hot
ingots
Piec grzewczy
Heating furnace
Prasy (20; 32; 50; 80 MN)
Presses (20; 32; 50; 80 MN)
Piece do obróbki cieplnej wstĊpnej
Furnaces for initial heat treatments

10 Obróbka mechaniczna wstĊpna
Initial mechanical treatment
11a Nagrzewanie pionowe
Vertical heating
11b Nagrzewanie poziome
Horizontal heating
12 Wanna hartownicza
Quenching tank
13 Obróbka mechaniczna finalna
Final mechanical treatment

Rys. 1. Schemat produkcyjny w Zakđadzie Wyrobów Kutych
Fig. 1. Manufacturing diagram at the Forged Products Plant (Zakđad Wyrobów Kutych)
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đem powierzchniowym wtræceē i wynosi ona mniej niľ
0,10% przy ħrednicy równowaľnej mniejszej niľ 7 zm.
Krytycznym obecnie parametrem jest obecnoħè w stali
pojedynczych wtræceē niemetalicznych w skupiskach,
wystúpujæcych rzadko, jednakľe wykrywalnych w odkuwkach za pomocæ rutynowych badaē ultradļwiúkowych. Badania tych wtræceē za pomocæ skaningowego
mikroskopu elektronowego Inspect F wyposaľonego
w detektor EDS wykazađy, ľe sæ to skupiska Al2O3,
wtræcenia spinelowe typu MgO, Al2O3 oraz wtræcenia
zđoľone, pochodzæce z zasypek, gđównie smarujæcej.
Wystúpowaniu tego zjawiska postanowiono przeciwdziađaè realizujæc projekt rozwojowo – badawczy
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiæzaē technologicznych. Przedmiotem projektu byđy odkuwki wađów
turbin urzædzeē energetycznych ze stali konstrukcyjnych niskostopowych, których gđównym reprezentantem jest gatunek 34CrNiMo6, o nastúpujæcym
skđadzie chemicznym, w % masy: C – 0,43÷0,38; Mn
– 0,60÷0,70; Si – 0,15÷0,25; P – max. 0,007; S – max.
0,005; Cr – 1,55÷1,70; Ni – 1,55÷1,70; Cu – max. 0,10;
Mo – 0,22÷0,30; V – 0,05÷0,08; Al – max.0,02; Sb – max.
0,003; As – max. 0,01; Sn – max. 0,015; Ca – max. 0,005;
O – max. 0,0015; N – max. 0,006; H – max. 0,00008.

4. INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Bioræc pod uwagú, ľe krytycznym parametrem jakoħciowym wlewków kuziennych sæ wtræcenia egzogeniczne, zaproponowano innowacyjne rozwiæzania technologiczne majæce na celu zmniejszenie ich iloħci. Problem
ten dotyczy szczególnie wlewków o duľych rozmiarach.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, ľe wtræcenia tego
typu powstajæ w procesie technologicznym, gđównie
w komorze próľniowej oraz podczas procesu odlewania wlewków, zarówno metodæ syfonowæ jak i z góry.
W warunkach przemysđowych zbadano wpđyw zaproponowanych innowacyjnych rozwiæzaē technologicznych
na czystoħè stali. Badaniami objúto technologie sđuľæce
do poprawy raÞnacji stali we wlewnicy oraz do zđagodzenia burzliwego wpđywu stali do wlewnicy przy odlewaniu syfonowym (powodujæcego wciæganie smarujæcej zasypki odlewniczej do objútoħci odlanej stali).

55

4.1. RAFINACJA CIEKĐEJ STALI
WE WLEWNICY
Zastosowano unikalny sposób, chroniony patentem
[1], w którym do raÞnacji stali po odlaniu zastosowano
ľuľel raÞnacyjny (kwaħny lub zasadowy), dobrany pod
wzglúdem skđadu chemicznego i temperatury topienia,
a zapewnienie warunków temperaturowych do procesu
raÞnacji uzyskano poprzez wykorzystanie jawnego ciepđa krzepniúcia stali. W procesie tym ciekđæ stal w nadstawce wlewnicy po odlaniu wlewka „dociepla” siú po
zakoēczeniu odlewania, nakđadajæc na niæ izotermicznæ pokrywú, z wysoko ogniotrwađæ izolacjæ cieplnæ na
taki czas, aby wytworzony z zasypki ľuľel raÞnacyjny
utrzymaè w stanie ciekđym do momentu zakoēczenia
skurczu objútoħciowego metalu krzepnæcego w korpusie wlewka. Czas ten wynosi okođo jednej trzeciej cađkowitego czasu krzepniúcia wlewka. Badania symulacji
numerycznej [2] wykazađy, ľe wytrzymywanie pokrywy
do tego momentu nie wpđywa na wydđuľenie cađkowitego czasu krzepniúcia wlewka.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy ukđadu docieplania gđowy wlewka za pomocæ izotermicznej
pokrywy.
Z wyników badaē iloħciowych wtræceē niemetalicznych wykonanych za pomocæ mikroskopu optycznego
z komputerowym analizatorem obrazu Þrmy Nikon
wynika, ľe uzyskano bardzo duľæ czystoħè stali w próbkach pobranych zarówno od strony gđowy jak i stopy
wlewka (o masie 50 t). Udziađ powierzchniowy wtræceē nie przekraczađ 0,06%; przy ħrednicy równowaľnej
wtræceē mniejszej niľ 4 zm.
Z porównania wyników iloħciowej analizy wtræceē
z zastosowaniem izotermicznej pokrywy i ľuľla raÞnacyjnego oraz bez pokrywy, z zastosowaniem zasypki
egzotermicznej wynika prawie dwukrotne zmniejszenie iloħci wtræceē i zmniejszenie o ponad 1/3 wielkoħci
wtræceē. Pokrywú docieplajæcæ stosuje siú od ponad
3 lat przy odlewaniu wlewków o masie juľ powyľej 15
ton, a obowiæzkowo we wlewkach o masie wiúkszej niľ
40 ton, aľ do 130 ton.
W trakcie dotychczasowego stosowania pokrywy
izotermicznej przy odlewaniu wlewków zmniejszeniu
ulegđ równieľ wymagany, przez licznych odbiorców
odkuwek, wskaļnik wtræceē typu K4 wg DIN 50602
z 1985. Uzyskany poziom jest mniejszy niľ 12, nawet
dla najsurowszych wymagaē przemysđu energetycznego. Na rysunku 3 przedstawiono przebieg zmian wskaļ-

Rys. 2. Schemat ideowy ukđadu docieplania gđowy wlewka za pomocæ izotermicznej pokrywy
Fig. 2. Schematic diagram of ingot head reheating system using isothermal cover
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nika czystoħci stali – K4 w procesie produkcji wlewków
kuļniczych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiæzaē
technologicznych, w tym raÞnacji stali we wlewnicy.

Rys. 3. Przebieg zmian wskaļnika czystoħci stali – K4
Fig. 3. Changes in steel purity index – K4

4.2. ODLEWANIE Z ZASTOSOWANIEM
KSZTAĐTKI KIERUNKOWEJ
Szczegóđowe badania zanieczyszczonych obszarów
odkuwek, szczególnie od strony stopy wlewków wykazađy wystúpowanie nielicznych i nieduľych egzogenicznych wtræceē niemetalicznych, pochodzæcych prawie
na pewno od zasypki smarujæcej (zawierajæcych pierwiastki K, Na, Cl). Zasypka byđa zaciægana przy odlewaniu we wczesnym stadium, co powodowađo „uwiúzienie” wtræceē w szybko krzepnæcym metalu przy pđycie
podwlewnicowej i w dolnej czúħci wlewnicy.
Przeciwdziađajæc temu zjawisku, naleľađo gđównie
zđagodziè zjawisko powstawania „fontanny” stali przy
jej wpđywaniu do wlewnicy na poczætku odlewania.
Jak wynika z analizy literaturowej [3–5], do poprawy
poczætkowych warunków napeđniania stalæ wlewnicy,
zanim spali siú torebka z zasypkæ smarujæcæ, moľe sđuľyè:
– wzmocnienie w wysoko ogniotrwađe i antyerozyjne
ksztađtki w koēcowym etapie wypđywu stali do wlewnicy [3],
– zastosowanie wysoko ogniotrwađej i antyerozyjnej
wkđadki wirowej, osadzonej w kanale wlotowym [4,
5] lub poziomym kanale zasilajæcym [5].
Na potrzeby niniejszego projektu wybrano wkđadkú
wirowæ umieszczonæ w kanale wlotowym. Uznano, ľe
búdzie to korzystniejsze rozwiæzanie dla syfonowego
zasilania stali. Do jej wykonania zastosowano najlepsze dostúpne na rynku wyroby ogniotrwađe.
Wkđadka wirowa jest wykonana z materiađu ogniotrwađego w postaci pđaskownika, skrúconego o pewien
kæt wokóđ wđasnej osi [4]. Przy przepđywie burzliwym
przez pđaszczyznú skrútu zmienia siú on w przepđyw
laminarny z prúdkoħciæ stycznæ do pđaszczyzny pđaskownika, a jego prúdkoħè osiowa gwađtownie spada
w miarú rozwidlania siú wylotu.
Jednæ z najwaľniejszych funkcji wkđadki wirowej jest
utworzenie bardzo równomiernego rozkđadu prúdkoħci,
co prowadzi do kontrolowanego przepđywu, zapewniajæcego spokojne napeđnianie ciekđæ stalæ wlewnicy, bez
tworzenia „garbu” (fontanny). Z rysunku 4 moľna zauwaľyè, ľe przy tym samym czasie napeđniania, maksymalne prúdkoħci zmieniajæ siú znacznie na róľnych poziomach. Na odcinku 300 mm zmniejsza siú ona z okođo
3,85 m/s, na poziomie 200 mm od kanađka poziomego
zasilajæcego, do 0,22 m/s na poziomie 500 mm od tego
kanađka [4]. Bardzo równy i stabilny przepđyw ciekđej
stali do wlewnicy nastúpuje juľ po 6 sekundach.
Rozwiæzanie innowacyjne objúte Zgđoszeniem Patentowym nr P. 399331 [6] polega na opracowaniu konstrukcji ksztađtki kierunkowej zabudowanej w górnej

Rys. 4. Maksymalna skđadowa pionowa prúdkoħci w obszarze wlotu stali przy róľnych czasach napeđniania poczætkowego [4]
Fig. 4. Maximum vertical rate component within the area
of steel inlet at different times of initial Þlling [4]

czúħci ksztađtki kanađkowej wraz z mocujæcym jæ pierħcieniem oporowym.
Na rysunku 5 przedstawiono przekrój ksztađtki koēcowej ukđadu syfonowego do odlewania wlewków o masie wiúkszej niľ 30 ton.
Na rysunku 6 przedstawiono widok ksztađtek koēcowych z ksztađtkami kierunkowymi i pierħcieniami
oporowymi.
Na rysunku 7 przedstawiono widok ksztađtki wlewowej z zabudowanæ w niej ksztađtkæ kierunkowæ w zestawie odlewniczym przed rozpoczúciem odlewania.

Rys. 5. Ksztađtka koēcowa ukđadu syfonowego
Fig. 5. Final brick of the uphill casting system
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Podczas odlewania wlewka, od samego poczætku nie
zauwaľono zachlapaē, nastúpowađ spokojny i równomierny wypđyw stali do wlewnicy przez cađy okres odlewania (rys. 8), przy czym wypđyw ten byđ styczny do
powierzchni ciekđej stali we wlewnicy.

Rys. 6. Widok ksztađtek koēcowych z ksztađtkami wirowymi i pierħcieniami oporowymi
Fig. 6. View of Þnal bricks with directional bricks and stopper rings

Rys. 8. Widok stali wpđywajæcej do wlewnicy z zastosowaniem innowacyjnej ksztađtki kierunkowej
Fig. 8. View of steel ßowing into mould using the innovative directional brick

Odlane wlewki o masie wiúkszej niľ 30 ton odznaczađy siú bardzo dobræ jakoħciæ powierzchni, jak równieľ
wskaļnikiem K4 próbek z odkuwek, mniejszym niľ 10.
Takie parametry speđniajæ najsurowsze wymagania
odbiorcze odkuwek dla energetyki.
4.3. STANOWISKO DO ODLEWANIA WLEWKÓW
O MASIE WIùKSZEJ NIĽ 70 T W KOMORZE
PRÓĽNIOWEJ
Rys. 7. Widok ksztađtki wirowej w zestawie syfonowym
przed odlewaniem
Fig. 7. View of directional brick in the uphill casting set
before casting

Opracowano stanowisko do odlewania wlewków
o masie wymagajæcej odlewania stali z dwóch kadzi
(wytopów) w celu zmniejszenia w stali zawartoħci wodoru oraz iloħci wtræceē niemetalicznych (brak kon-

Rys. 9. Pokrywa komory próľniowej z próľnioszczelnæ zabudowæ otworu wlewowego dla wlewków odlewanych w próľni,
1 – obudowa, 2 – membrana, 3 – ceramiczna osđona przeciwrozbryzgowa, 4 – próľnioszczelna uszczelka z ogniotrwađego szczeliwa
Fig. 9. Vacuum chamber cover with vacuum-tight lining of the inlet for vacuum-cast ingots, 1 – housing, 2 – membrane,
3 – ceramic anti-splash shield, 4 – vacuum-tight seal from refractory sealant
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taktu stali z wyđoľeniem ogniotrwađym podczas odlewania. Innowacja polegađa na opracowaniu systemu
uszczelniajæcego kadļ, posadowionæ przed odlewaniem
na komorze próľniowej. Na rysunku 9 przedstawiono przekrój poprzeczny pokrywy komory próľniowej
z próľnioszczelnæ zabudowæ otworu wlewowego dla
wlewków odlewanych w próľni w komorze próľniowej,
a na rysunkach 10 i 11 – odpowiednio widok kadzi posadowionej na pokrywie oraz widok zdejmowania pokrywy komory próľniowej po odlaniu wlewka.

Rys. 12. Nakđadanie pokrywy izotermicznej po odlaniu
w procesie próľniowym wlewka o masie 100 t
Fig. 12. Putting on the iso-thermal cover after vacuum
casting of 100 t ingot

5. PODSUMOWANIE

Rys. 10. Widok kadzi posadowionej na pokrywie komory próľniowej przy odlewaniu w próľni wlewka o masie
75 Mg
Fig. 10. View of the ladle seated on vacuum chamber cover
during vacuum casting of 75 Mg ingot

Celem poprawy czystoħci stali we wlewku, opracowano i wdroľono do produkcji innowacyjne rozwiæzania
techniczne i technologiczne podczas odlewania. Gđównym zadaniem byđo wyeliminowanie skutków zanieczyszczeē stali wtræceniami egzogenicznymi z wtórnego utleniania stali. Zaproponowano raÞnacjú ciekđej
stali we wlewnicy, odlewanie z zastosowaniem ksztađtki kierunkowej oraz stanowisko do odlewania wlewków
o masie wiúkszej niľ 70 t w komorze próľniowej. Zastosowane rozwiæzania umoľliwiđy znaczæcæ poprawú
czystoħci stali. Uzyskany podczas wytopów testowych
podstawowy parametr charakteryzujæcy czystoħè, tzw.
wskaļnik K4 byđ na poziomie 6, co jest wartoħciæ znacznie mniejszæ od wymaganego dla zapewnienia wysokiej
jakoħci odkuwek. Dziúki temu moľliwe jest wdroľenie
do produkcji ultra wysokiej jakoħci ciúľkich wlewków
kuļniczych na odkuwki do pracy urzædzeē energetycznych w ekstremalnych warunkach. Zastosowane rozwiæzania umoľliwiajæ obecnie wytwarzanie odkuwek
wađów turbin wodnych z wlewków o masie do 130 ton
(rys. 13), wađów turbin wiatrowych o mocy powyľej
4 MW oraz wađy turbin gazowych (rys. 14).

Rys. 11. Zdejmowanie pokrywy komory próľniowej wlewka po odlaniu
Fig. 11. Removing the vacuum chamber cover after
casting

Dla uzyskania moľliwie najwiúkszej czystoħci stali,
na odlany wlewek po zdjúciu pokrywy komory próľniowej nakđada siú pokrywú izotermicznæ, do dalszej raÞnacji stali we wlewnicy, rys. 12.

Rys. 13. Odkuwka wađu turbiny wodnej wykonana z wlewka o masie 130 Mg odlanego w próľni
Fig. 13. Water turbine shaft forging made from 130 Mg vacuum-cast ingot
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Rys. 14 Odkuwka bezpoħrednio po kuciu wađu turbiny gazowej z wlewka o masie 18 t odlanego sposobem syfonowym z zastosowaniem ksztađtki kierunkowej
Fig. 14 Forged component immediately after forging of gas
turbine shaft from 18 t ingot cast by uphill method using
the directional brick
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