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Jakub Nowak
1
, Katarzyna Grąz

1
, Ryszard Sęczyk

2
, Tomasz Białopiotrowicz

1
 

Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny 

możliwości jego ponownego wykorzystania 

1. Wstęp 

Od pół wieku obserwuje się na świecie zainteresowanie regionalnym 

wykorzystywaniem odpadów przemysłowych, przy czym w ostatnim 

dwudziestoleciu zagadnienie to nabiera coraz większej dynamiki i wagi 

z uwagi na: 

• lokalny rozwój przemysłu, powodujący przyrosty materiałów 

odpadowych i produktów ubocznych na niewielkim obszarze; 

• potrzebę ochrony środowiska i coraz bardziej rygorystyczne normy, 

przynaglająca intensyfikacje działań w zakresie eliminacji odpadów 

i ich uzdatniania celem właściwego zagospodarowania; 

• wzrost zapotrzebowania na surowce w tym kruszywa i grunty, a wiec 

niezbędność poszukiwania nowych materiałów zastępczych; 

• narastające trudności składowania dużych ilości odpadów ze 

względu na brak terenu oraz rosnące koszty związane z ich 

depozycją; 

• kryzys energii i deficyt materiałów tradycyjnych, narzucający 

badania wszystkich 

• możliwych źródeł, łącznie z wykorzystaniem materiałów odpa-

dowych zgromadzonych na 

• hałdach lub z bieżącej produkcji, bądź pozyskiwanych metodą recy-

klingu, to jest ponownego wbudowywania materiałów otrzymy-

wanych z odzysku. 

Te sprzężenia spowodowały, że w większości krajów rozpoczęto pracę 

nad zagospodarowaniem odpadów często do tej pory ignorowanymi. 

Podjęto systematyczne poszukiwania dla znalezienia nowych metod 

waloryzacji odpadów. Już obecnie w krajach Zachodniej Europy i w USA 

prace badawcze i wdrożeniowe dotyczą utylizacji kilkudziesięciu rodzajów 

odpadów przemysłowych i komunalnych z zastosowaniem różnych 

                                                                
1 nowakj@kul.pl, Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii 

Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 
2 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

mailto:nowakj@kul.pl
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technologii i zabezpieczeń przed ujemnymi wpływami na środowisko 

naturalne. 

Piaski formierskie są zwykle używane do wytwarzania form do 

formowania odlewów ze stopów żelaza jak też stopów metali nieżelaznych. 

Stan powierzchni surowego odlewu, jego gładkość i dokładność wymia-

rowa uwarunkowane są w głównej mierze zachowaniem odpowiednio 

wysokich własności wytrzymałościowych i technologicznych mas for-

mierskich. Masa formierska używana do wytwarzania form stanowi 

przerobioną w określony sposób mieszaninę różnych materiałów for-

mierskich dobranych we właściwych proporcjach. Ilość i rodzaj materiałów 

formierskich wprowadzanych do masy zależą głownie od przeznaczenia 

masy czyli od:  

• rodzaju stopu; 

• masy, grubości ścianki i kształtu odlewu; 

• wymaganej dokładności wymiarowej; 

• technologii wykonania formy. 

W zależności od przeznaczenia można masy formierskie można 

podzielić na: 

• masy do odlewów żeliwnych; 

• masy do odlewów staliwnych; 

• masy do odlewów nieżelaznych. 

Podstawą klasyfikacji piasków formierskich wg PN-85/H-11001 jest 

zawartośćm lepiszcza, wielkość ziaren osnowy oraz skład.  

Tabela. 1. Klasyfikacja piasków formierskich wg PN-85/H-11001 w zależności od zawartości 

Lepiszcza 

 

Lepiszcze piasku formierskiego stanowią wszystkie minerały wiążące 

i niewiążące po nawilżeniu, posiadające wielkość ziaren mniejszą od 0,02 

mm. Zawartość lepiszcza oznacza się grawimetrycznie wg PN-73/H-11076 

po oddzieleniu go od osnowy ziarnowej. Ziarnistość osnowy określa się wg 

PN-83/H-11077, przez rozfrakcjonowanie oddzielonej od lepiszcza próbki 



 

 

Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny możliwości jego ponownego wykorzystania 

 

9 

 

piasku na znormalizowanym zestawie sit i zważeniu pozostałości na 

każdym sicie. Ziarnistość osnowy przedstawia się w postaci frakcji głów-

nej, tzn. numerów trzech kolejnych sit, na których zebrała się największa 

ilość ziarn osnowy. Suma pozostałości ziarn na trzech sąsiednich sitach 

wyrażona w [%], stanowi wskaźnik jednorodności. Symbol piasku 2K-

0,40/0,32/0,20 wg PN-85/H-11001 oznacza piasek o zawartości lepiszcza 

max 0,5 %, którego frakcja główna zebrała się na sitach o prześwicie oczek 

0,40, 0,32 i 0,20 mm i stanowi ona 75 % masy osnowy. Z innych wskaź-

ników charakteryzujących cechy osnowy piasku formierskiego należy 

wymienić: średnią wielkość ziaren (D50), liczbę ziarnistości (L), powierz-

chnię właściwą (Sw), powierzchnię teoretyczną (St), wskaźnik kształtu 

(Wk), oraz teoretyczną liczbę ziaren (Zt). 

Po zakrzepnięciu stopu forma jest niszczona i odlew jest uwalniany 

z formy. W celu otrzymania stałego kształtu do piasku formierskiego są 

dodawane specjalne dodatki takie jak odpowiednie materiały ilaste lub 

substancje chemiczne takie jak żywice formaldehydowe lub metakrzemian 

sodu (szkło wodne). W odlewniach produkowane są duże ilości odpadów w 

ilości od kilku do kilku ton na jeden odlew, z czego 30-60% stanowią 

piaski i rdzenie formierskie. Ze względu na ochronę środowiska najbardziej 

celowym jest odzysk i powtórne użycie piasków formierskich lub ich 

zagospodarowanie. Zużyte piaski formierskie mogą być poddane 

recyklingowi jak też mogą być zagospodarowane w inny sposób [1]. 

Opracowano szereg metod, aby zagospodarować zużyte piaski formierskie. 

W opracowaniu [2] przedstawiono kilka takich metod, takich jak: 

produkcja cementu portlandzkiego, dodatek do mieszanek betonowych, 

zastosowanie do produkcji ceramiki budowlanej, takiej jak wyroby 

wapienno-piaskowe i cegła ceramiczna. Innymi stosowanymi metodami 

były zastosowanie piasków, jako składnika mieszanek asfaltowych, 

surowca do produkcji wełny mineralnej i jako warstwy pośredniej na 

wysypiskach odpadów komunalnych. Piaski formierskie wskazywane są 

jako odpad możliwy do wykorzystania w konstrukcjach drogowych [3]. Ich 

wykorzystanie w budownictwie, a w szczególności w budownictwie dro-

gowym wynika z coraz większego w ostatnich latach znaczenia aspektu 

ekologicznego tej działalności gospodarczej. Prawną baza tego aspektu jest 

dynamicznie rozwijający się zbiór przepisów, zwanych w skrócie prawem 

ekologicznym.  

 W badaniach przeprowadzonych w USA do sporządzanych mieszanek 

cementowych dodawano zużytą masę formierską pochodzącą z odlewni 

żeliwa szarego. Badania przeprowadzone dla zużytych mas formierskich 

pochodzących z odlewni w stanie Illinois (USA) wykazały, że masy te nie 

spełniały wymagań pod względem ziarnistości i tylko w 33% mogły 

zastępować kruszywo drobne w betonie. Wytrzymałość betonu na ścis-
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kanie, w którym taka część kruszywa drobnego została zastąpiona masą 

zużytą, pochodzącą z różnych technologii formierskich stosowanych w tej 

odlewni, bardzo istotnie się zmieniała. Szerokie badania w zakresie 

możliwości zagospodarowania zużytej masy formierskiej do produkcji 

betonu na bloki i kostkę brukową zostały przeprowadzone we Francji. 

Badania te wykazały techniczne możliwości stosowania dodatku masy 

w ilości 5-10%. Przy takim składzie właściwości mechaniczne wyrobów 

z betonu z dodatkiem do 10% zużytej masy formierskiej nie różnią się 

istotnie od właściwości wytwarzanych z klasycznej masy betonowej. 

Porównując właściwości zużytych mas formierskich wywożonych na 

składowisko, w jednej z krajowych odlewni, stwierdzono dużą ich 

przydatność, jako składnika masy wapienno-piaskowej. Podstawowe 

parametry, tj. zawartość krzemionki, tlenku glinu i magnezu kwalifikują 

zużytą masę, jako surowiec przydatny do tej produkcji. Skład granulo-

metryczny jest znacznie korzystniejszy od piasku stosowanego dotychczas 

do produkcji cegieł wapienno piaskowych. Jak wykazały przeprowadzone 

próby przy zastosowaniu masy zużytej, zwiększa się plastyczność masy 

wapienno-piaskowej i podatność do formowania, zwiększa się spoistość 

wyrobów, powierzchnia jest równa z wyrazistymi krawędziami. Większa 

strata prażenia zużytej masy formierskiej w stosunku do piasku wynika 

głównie z zawartości w masie pyłu węglowego. Nie stwierdzono 

szkodliwego wpływu tego składnika na gotowy wyrób (nadaje jedynie 

barwę szarą). Jedną z form wykorzystania zużytych mas formierskich jest 

zastosowanie ich do produkcji cegły pełnej, dziurawki oraz klinkieru. Przy 

wykorzystywaniu zużytych mas formierskich do produkcji ceramiki 

budowlanej, należy szczególna uwagę zwrócić na ich dokładne 

rozdrobnienie i oddzielenie części metalowych. Części organiczne takie, 

jak żywice, a także pyl węglowy, występujące w zużytych masach odlew-

niczych, nie stanowią przeszkody w produkcji cegły o dobrej, zgodnej 

z normami jakości, co znalazło potwierdzenie w przeprowadzonych 

badaniach. Próby wprowadzenia 10% masy zużytej z odlewni żeliwa, 

w miejsce piasku, dały pozytywne wyniki przy produkcji mieszanek 

asfaltowych. Właściwości mieszanki asfaltowej nie uległy pogorszeniu 

i spełniały wymagania odpowiednich norm amerykańskich. Zużyta masa 

formierska, ze względu na bardzo wysoką zawartość krzemionki, może 

stanowić jeden z surowców do wytwarzania wełny mineralnej. Obecnie 

coraz szerzej zużyta masa formierska znajduje zastosowanie, jako warstwa 

pośrednia na wysypiskach odpadów komunalnych. Przepuszczalność tych 

mas znacznie ułatwia zjawisko biorozkładu przebiegające wewnątrz 

wysypiska. Ponadto masa spełniająca powyższe warunki stanowi cenny 

surowiec do wypełniania dużych wyrobisk naziemnych i podziemnych, 

przy czym może być dostarczana w stanie suchym lub w postaci pulpy 
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wodnej. W tym przypadku korzyści ekonomiczne może uzyskać zarówno 

np. kopalnia, stosując tańszy materiał podsadzkowy, jak i odlewnia sprze-

dając zbędny dla niej materiał odpadowy. Jednak, aby to było możliwe 

konieczne jest przeprowadzenie każdorazowo odpowiednich badań masy 

odpadowej z odlewni oraz warunków stosowania podsadzki hydraulicznej 

w wybranej kopalni. Zużyta masa formierska może być wykorzystana, jako 

materiał wypełniający we wstępnych pracach ziemnych (niwelacja terenu), 

jako tzw. materiał podkładowy oraz do formowania nasypów. Użycie do 

tych celów może w pewnych przypadkach wymagać zastosowania warstw 

izolacyjnych (dolnej – w terenach podmokłych i o wysokim poziomie wód 

gruntowych, górnej – w celu odcięcia dopływu wód atmosferycznych) oraz 

składników modyfikujących ich właściwości (np. wysoką osypliwość).  

Koszt piasków formierskich nie jest wysoki, jednak ze względu na ich 

dużą masę istotnym elementem ich ceny są koszty transportu. Obniżenie 

tych kosztów sprzyja innej metodzie ich zagospodarowania, a mianowicie 

ich recyklingowi. Istnieją trzy podstawowe metody recyklingu tych pias-

ków [4-6]: metoda termiczna, metoda mokra i metoda sucha. W metodzie 

termicznej zużyta masa formierska jest ogrzewana w temperaturze 700C 

w piecu obrotowym lub w złożu fluidalnym w celu wypalenia spoiwa 

organicznego. Trzeba zauważyć, że piaski formierskie aglomerowane za 

pomocą lepiszczy organicznych wymagają właśnie takiego wysokotempe-

raturowego procesu, gdyż żadna inna metoda nie zapewni odpowiedniego 

stopnia regeneracji takie piasku. W pracy [4] stosując metodę termogra-

wimetryczną, stwierdzono, że do rozkładu żywicy fenolowej wystarczy 

temperatura 450-600 C. Jednakże w pracy tej stwierdzono, że taki proces 

kalcynacji prowadzi do degradacji piasku formierskiego. W metodzie 

mokrej stosowane wodne roztwory kwasu siarkowego lub solnego. 

W pracy [4] opisano też metodę mokrą i stwierdzono, że nie ma istotnych 

różnic jeśli chodzi o skład chemiczny pomiędzy piaskami regenerowanymi 

metodą termiczną i mokrą. Jednakże odporność na ściskanie piasków 

aglomerowanych przy pomocy żywic po kwaśnym ługowaniu była wyższa 

niż dla piasków regenerowanych innymi metodami. Fakt ten pokazuje, że 

własności mechaniczne piasków są związane z rozpuszczalnością uformo-

wanego produktu a nie z obecnością alkaliów – ogólnie związków sodu 

i potasu. Obecność rozpuszczalnych soli podczas termicznej regeneracji 

osłabia późniejszą aglomeracje piasków formierskich. 

W metodzie suchej otoczone spoiwem ziarna piasku są czyszczone 

przez ocieranie przez dodatki ścierne, Ten proces jest najbardziej eko-

nomiczny, ale jego mankamentem jest produkcja dużej ilości pyłów.  

Na możliwości wykorzystania zużytych piasków odlewniczych wpływa 

ich skład. 
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2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest badanie składu oraz struktury zużytych 

piasków formierskich w aspekcie ich ponownego użycia, czyli recyklingu. 

We wstępie opisano różne metody zagospodarowania tych piasków. 

Wskazano tam, że z punktu ekonomicznego lepszym rozwiązaniem jest 

recykling niż różne sposoby ich zagospodarowania, ze względu na niższe 

koszty transportu. 

3. Materiały i metody 
Do badań używano piasków formierskich przed użyciem i po przy-

gotowaniu formy i odlaniu żeliwa pochodzących z odlewni położonej na 

terenie Stalowej Woli. Do badań wykorzystano spektrometr fluo-rescencji 

rentgenowskiej. Fluorescencja rentgenowska (ang. X-ray flurescence, XRF) 

jest nieniszczącą metodą analityczną służącą do określania składu 

chemicznego wszelkiego rodzaju materiałów w tym odpadów [7-9]. 

Analizowane materiały obejmują ciała stałe, próbki ciekłe i proszkowe, 

filtry lub próbki w innej postaci. Zastosowanie promie-niowania rentgen-

nowskiego w celu wzbudzenia atomów zaproponowane zostało przez 

Glockera i Schreibera w 1928 roku. Dzisiaj metoda ta używana jest 

w laboratoriach przemysłowych jako niedestrukcyjna metoda analityczna 

charakteryzująca się dużą selektywnością oraz niską granicą oznaczalności. 

Metoda XRF ma szczególne znaczenie w przypadku analizy powierzchni. 

Technika XRF znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. 

w przemyśle metalurgicznym, cementowym, naftowym, tworzyw sztucz-

nych i polimerów. Teoretycznie najlżejszym pierwiastkiem jaki można by 

oznaczyć metodą XRF jest beryl (Z=4), ale z uwagi na ograniczenia 

sprzętowe i małą wydajność promieniowania rentgenowskiego dla lekkich 

atomów, w praktyce trudno jest zidentyfikować pierwiastki lżejsze niż sód 

(Z=11) i to po zastosowaniu odpowiednich poprawek.  

W spektrometrii XRF promieniowanie rentgenowskie wytwarzane jest 

przez źródło naświetlające próbkę. Najczęściej jest nim lampa rentge-

nowska, chociaż alternatywnie może być to synchrotron lub radioizotop. 

Gdy strumień fotonów (promieniowania rentgenowskiego) zostanie skiero-

wany na cienką próbkę, część promieniowania przejdzie przez materiał, 

część zostanie pochłonięta (wytwarzając promieniowanie fluorescencyjne, 

a część ulegnie ponownemu rozpraszaniu. Rozpraszanie promieniowania 

może zachodzić z lub bez straty energii. Pierwsze jest nazywane rozpra-

szniem Comptona, drugie zaś nazywane jest rozpraszaniem Rayleigha. 

Zjawisko fluorescencji rentgenowskiej polega na wybiciu elektronów 

z wewnętrznych powłok elektronowych, a powstałe dziury zapełniane są 

przez elektrony z wyższych powłok w czasie rzędu 1*10
-15

. Towarzyszy 
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temu emisja promieniowania rentgenowskiego emitująca charakterystyczne 

widmo dla danego pierwiastka. Fluorescencja oraz rozpraszanie zależą od 

grubości (d), gęstości (ρ), składu badanej próbki oraz energii promienio-

wania rentgenowskiego.  

Istnieją dwa rodzaje spektrometrów XRF: systemy działające w oparciu 

o zasadę dyspersji energii (EDXRF) oraz systemy wykorzystujące 

rozpraszanie długości fali (WDXRF).  

W metodzie Energo – dyspersyjnej Fluorescencji Rentgenowskiej 

(EDXRF – Energy Dyspersive X-ray Fluorescence), wtórnie emitowane 

promieniowanie fluorescencyjne ulega detekcji na detektorze z wielo-

kanałowym analizatorem intensywności (amplitudy) emitowanego promie-

niowania. Ponieważ intensywność pulsu (sygnału) detektora jest proporcjo-

nalna do energii fotonu umożliwia to dobór tychże sygnałów w zależności 

od ich energii. 

Z kolei w metodzie Fluorescencji Rentgenowskiej Zależnej od Długości 

Fali (WDXRF – Wavelength Dyspersive X-ray Fluorescence) system 

detekcji stanowią: zestaw kolimatorów, kryształ dyfrakcyjny i detektor. 

Promienie rentgenowskie wtórnie emitowane przez badaną materię- 

promieniowanie fluorescencyjne padają na element rozszczepiający- 

kryształ analizatora o odpowiednich odległościach między płaszczyznami 

sieciowymi d, które odbijają promieniowanie rentgenowskie pod 

określonym kątem odbłysku θ, jeśli spełnione jest równanie Braggów (1), 

 

𝜆 =
2𝑑

𝑛
𝑠𝑖𝑛𝜃       (1) 

gdzie θ – kąt odbłysku, λ – długość fali promieniowania [nm],  

d – odległość między płaszczyznami sieciowymi w krysztale [nm],  

n – liczba całkowita, rząd widma.  

Umieszczając detektor pod pewnym kątem, można dokonać pomiaru 

natężenia promieni rentgenowskich o określonej długości fali. Możliwe jest 

też zamontowanie detektora na goniometrze i przesuwanie nim w pewnym 

zakresie kątowym w celu pomiaru intensywności różnych długości fal. 

Spektrometry wykorzystujące ruchomy detektor na goniometrze nazywane 

są spektrometrami sekwencyjn.ymi, ponieważ pomiary intensywności dla 

różnych długości fali odbywają się jeden po drugim. Pomiar natężenia 

promieniowania o ustalonej długości fali pozwala na określenie zwartości 

pierwiastka, który wysłał to promieniowanie. W przypadku spektrometrów 

WDXRF stosowane są lampy rentgenowskie dużej mocy (3-4kW). 



 

 

Jakub Nowak, Katarzyna Grąz, Ryszard Sęczyk, Tomasz Białopiotrowicz 

 

14 

 
Rysunek 1. Schemat układu pomiarowego dla spektrometru WDXRF Axios. 1. Lampa RTG,2 

Filtry lampy, 3. Próbka, 4. Maski kolimatora, 5. Kolimator, 6. Zmieniarka kryształów, 7. Detektor 

przepływowy, 8. Detektor hermetyczny, 9. Detektor scyntylacyjny, 10. Stały kanał Hi-Per. 

Źródło: Axiox i Axios Max Instrukcja obsługi, Panalytical. 

Pomiary wykonano spektrometrem WDXRF Axios Max firmy 

Panalytical w Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli, zaku-

pionego w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Labo-

ratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli‖ w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa 

i Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji zgodnie 

z Umową nr POPW.01.03.00-18-016/12-00". Aparat Axios Max należy do 

sekwencyjnych spektrometrów z pojedynczym kanałem pomiarowym 

opartym na goniometrze, wykonujący analizy w pełnym zakresie pomia-

rowym. Spektrometr charakteryzował się następującymi parametrami: 

• oprogramowanie analityczne OMNIC z zestawem 18 

certyfikowanych wzorców; 

• moc generator wysokiego napięcia – 4 kW, 60kV; 

• moc i parametry lamy rentgenowskiej – 4 kW, 60kV, 160mA; 

• lampa rentgenowska umieszczona pod próbką; 

• detektor przepływowy o wysokiej liniowości - nie mniej niż 3000 

kcps; 

• detektor scyntylacyjny o wysokiej liniowości - nie mniej niż 1500 

kcps; 

• detektor zamknięty z gazem szlachetnym dla zwiększenia czułości 

w pośrednim zakresie energetycznym. 

Poniżej umieszczone jest zdjęcie spektrometru dyspersji długości fali 

znajdującego się w Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli.  
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Rysunek 2. Spektrometr WDXRF znajdujący się w Laboratorium Międzyuczelnianym 

w Stalowej Woli. Zdjęcie wykonane przez autora pracy. 

Z piasku surowego i formierskiego pobrano po 3 próby. Do badań użyto 

masy formierskiej z ze krzemianem sodu jako lepiszczem po odlewach 

żeliwa. Każdą z nich zmielono w młynie kulowym. Zmielone próbki 

zmieszano z woskiem Lyco Wax w proporcji 1 do 5 i dokładnie 

wymieszano, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie każdą 

z prób sprasowano w tabletkarce pod naciskiem 20 ton. W wyniku 

sprasowania uzyskano tabletki, które poddano analizie w spektrometrze 

rentgenowskim. Czas ekspozycji wynosił 20 min. Podczas analizy 

wykorzystano moduł analizy bezwzorcowej OMNIAN.  

 
Rysunek 3. Tabletki wykonane z piasku odlewniczego. 
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4. Analiza wyników 

Średnie wyniki analiz składu próbek zestawiono w tabeli 2 i 3. 

Dominującym składnikiem próbek był dwutlenek krzemu. Jego procentowa 

zawartość odpowiadała około 99% masy co odpowiada wysokiej klasy 

piaskom odlewniczym. Stężenie pozostałych wynosiło poniżej 0,5%. Nie 

stwierdzono istotnych różnic w składzie masy przed i po wykonanym 

procesie poza wzrostem stężenia sodu pochodzącego z metakrzemianu 

sodu. 

Nie stwierdzono istotnych różnic stężenia metali ciężkich w badanych 

próbkach zwłaszcza niklu, chromu i miedzi, które wskazywały by na 

toksyczność odpadu. Otrzymane wyniki wskazują, że sam proces nie 

wpływa na wzbogacenie piasku w metale ciężkie.  

Tabela 2. Zestawienie wyników analizy piasku przed sporządzeniem masy formierskiej. 

 Nazwa (%) Błąd 

1 SiO2 99,6 0,07 

2 Al2O3 0,224 0,01 

3 Fe2O3 0,0719 0,008 

4 WO3 0,0297 0,005 

5 Na2O 0,024 0,005 

6 TiO2 0,0202 0,004 

7 K2O 0,0117 0,003 

8 SO3 0,0101 0,003 

9 Cr2O3 0,01 0,003 

10 Cl 0,00841 0,003 

11 CaO 0,00747 0,003 

12 P2O5 0,00553 0,002 

13 ZrO2 0,00325 0,002 

14 NiO 0,00277 0,002 

15 CuO 0,0011 0,001 
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Tabela 3. Zestawienie wyników analizy piasku zużytej masy formierskiej. 

 

Nazwa (%) Błąd 

1 SiO2 99,1 0,08 

2 Na2O 0,448 0,02 

3 Al2O3 0,262 0,02 

4 Fe2O3 0,0673 0,008 

5 K2O 0,0281 0,005 

6 TiO2 0,0274 0,005 

7 WO3 0,0199 0,004 

8 Cl 0,0195 0,004 

9 SO3 0,0164 0,004 

10 CaO 0,0119 0,003 

11 Cr2O3 0,0078 0,003 

12 P2O5 0,00536 0,002 

13 NiO 0,0044 0,002 

14 ZrO2 0,0039 0,002 

15 CuO 0,00238 0,001 

5. Wnioski 

Przeprowadzone badania wykazały brak wpływu procesu na zwartość 

metali ciężkich w piasku formierskim. Zaobserwowano jedynie wzrost 

stężenia sodu i potasu wynikający z użycia krzemianu sodu i potasu jako 

spoiwa masy. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość bezpiecznego 

wykorzystania piasków w drogownictwie na podbudowy oraz budow-

nictwie jako dodatków do materiałów budowlanych.  
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Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny możliwości jego 
ponownego wykorzystania 

Streszczenie 
W pracy opisano sposoby zagospodarowania i recyklingu zużytych piasków formierskich. 
Stosując technikę XRF porównano zawartość metali ciężkich w piasku formierskim przed i po 
procesie odlewania żeliwa. Przeprowadzone badania wykazały brak wpływu procesu na zwartość 
metali ciężkich w piasku formierskim. Zaobserwowano jedynie wzrost stężenia sodu i potasu 
wynikający z użycia krzemianu sodu i potasu jako spoiwa masy. Uzyskane wyniki wskazują na 
możliwość bezpiecznego wykorzystania piasków w drogownictwie na podbudowy oraz 
budownictwie jako dodatków do materiałów budowlanych.  
Słowa kluczowe: piasek formierski, XRF, metale ciężkie 

Studies on foundry sands to find a possibility of their re-use 

Abstract 
In this paper it was described different ways of management and recycling of foundry sands. 
Using XRF technique it was compared heavy metals content in non-used and used foundry sands 
after iron casting. The conducted studies have shown no influence of iron casting process on 
heavy metals content in foundry sand. It was only observed an increase of sodium and potassium 
content as a result of using sodium and potassium silicates as a binder. The obtained results point 
out on possibility of safe utility of foundry sands in roads construction and as additives to building 
materials. 
Keywords: foundry sands, XRF, heavy metals 
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Metodyka doboru stopu konstrukcyjnego 

uwzględniająca wpływ wodoru na właściwości 

korozyjno-mechaniczne stopów 

1. Wprowadzenie  

Stopy metali są najczęściej wykorzystywanym materiałem konstruk-

cyjnym. Metale posiadają jednak zdolność absorbowania wodoru [1], który 

wpływa na obniżenie własności mechanicznych [2] i korozyjnych [3-5]. 

Wodór absorbuje zarówno w stale [1] jak i stopy aluminium [6-8]. 

Źródłem wodoru mogą być procesy korozyjne lub też proces ochrony 

katodowej [9]. Również kontakt z rozcieńczonym kwasem siarkowym 

powoduje, że glin roztwarza się wypierając wodór [10, 11], co może mieć 

istotne znaczenie np. podczas narażenia stopów aluminium na kontakt 

z kwaśnymi deszczami. Powstały wodór wnika w postaci H
0
 w głąb metalu 

powodując niekorzystną zmianę własności tego metalu. Już w 1957 roku 

wykazano, że wodór wnikając w stale, oprócz kruchości wodorowej, 

powoduje również zmianę ich właściwości elektrochemicznych oraz obniża 

odporność korozyjną [12, 13]. W przypadku aluminium i jego stopów 

wpływ wodoru na kruchość wodorową i rozwój pęknięć korozyjnych 

również został potwierdzony [6-8, 14].  

Niszczenie wodorowe, spowodowane absorbcją wodoru w metal lub 

jego stopy, jest istotnym problemem technicznym, ze względu na obniżenie 

odporności mechanicznej materiałów konstrukcyjnych, głównie w warun-

kach zmęczenia korozyjnego oraz pękania korozyjnego. Wodorowe 

zmniejszenie odporności materiału na rozwój szczelin powoduje zmniej-

szenie odporności tych materiałów w warunkach korozyjnego zmęczenia 

i pękania tzn., że wchodzenie wodoru w metale powoduje znaczne 

obniżenie ich zdolności eksploatacyjnych [15-18]. 

Według współczesnych poglądów istnieją różne hipotezy wyjaśniające 

mechanizm kruchości wodorowej [14, 19-21]: 

• wodór magazynuje się w przestrzeniach wewnątrz metalu w postaci 

cząsteczkowej (H2) (rys. 1), co wpływa na zwiększenie ciśnienia 

                                                                
1 pawel.wlodarczyk@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział 

Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 
2 barbara.wlodarczyk@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział 

Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 
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wodoru w objętości metalu. Ciśnienie to powoduje powstawanie 

naprężeń właściwych co znacznie obniża odporność mechaniczną 

metalu; 

• w związku z wejściem wodoru w objętość metalu, sieć krystaliczna 

tego metalu zniekształca się z powodu wzrostu odległości pomiędzy 

atomami, co osłabia międzyatomowe oddziaływanie wewnątrz 

metalu. Osłabienie to polega na powstawaniu w sieci krystalicznej 

naprężeń rozciągających (rys. 2). 

 

Rysunek 1. Atomy wodoru łączące się w cząsteczki H2 wewnątrz wolnych przestrzeni w metalu 

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Zniekształcenie sieci krystalicznej wywołane zaabsorbowanym wodorem 

[opracowanie własne] 
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Ze względu na wady sieci krystalicznej oraz nierównomierny rozkład 

naprężeń, zaabsorbowany wodór rozmieszczony jest również nierówno-

miernie [20]. Stężenie wodoru zwiększa się w miejscach największych 

naprężeń rozciągających [1, 9, 22]. Nierównomierne rozmieszczenie 

zaabsorbowanego wodoru powoduje również nierównomierne obniżenie 

własności mechanicznych w miejscach gdzie występują naprężenia 

rozciągające, a przez to wpływa niekorzystnie na własności konstrukcji ze 

stopów metali [23].  

Jednym z głównych wskaźników charakteryzujących proces korozji 

naprężeniowej w metalach jest współczynnik intensywności naprężeń K1 

będący parametrem decydującym o mechanicznym stanie naprężeń 

w objętości u wierzchołka pęknięcia. Intensywność naprężenia w wierz-

chołku można opisać zależnością [5] 

𝐾1 = 𝜎 𝜋 ∙ 𝑙       
(1) 

gdzie 

K1 – współczynnik intensywności naprężeń [Pam
1/2

]
 

 – naprężenie [N/m
2
] 

l – długość pęknięcia [m] 

 

Krytyczną wartość współczynnika K1C (powyżej którego następuję 

pęknięcie rozdzielcze materiału) dla danego materiału określa równanie 

𝐾1𝐶 = 𝜎𝑘𝑟 𝜋 ∙ 𝑙𝑘𝑟        (2) 

gdzie 

K1C – krytyczny współczynnik intensywności naprężeń [Pam
1/2

] 

kr – naprężenie krytyczne [N/m
2
] 

lkr – krytyczna długość pęknięcia [m] 

 

Proces propagacji pękania zachodzi w trzech etapach [5, 24, 25]:  

I – zarodkowanie i wzrost korozyjnego pęknięcia naprężeniowego. 

Następuje szybki wzrost prędkości propagacji pęknięcia. 

II – gwałtowny spadek prędkości propagacji pęknięcia. Następuje 

rozprzestrzenianie się pęknięcia ze stałą szybkością (rozgałęzienie 

pęknięcia). 

III – gwałtowne przyspieszenie prędkości propagacji pęknięcia. W tym 

czasie następuje wzrost głębokości pęknięcia przez cały przekrój próbki 

(pękanie rozdzielcze materiału). 

W związku z tym konieczne jest opracowanie metodyki pozwalającej na 

dobór stopu konstrukcyjnego do warunków eksploatacyjnych, pozwalającej 

zarówno na pomiary odporności mechanicznej jak i zmian elektroche-

micznych spowodowanych nawodorowaniem [26]. Celem niniejsze pracy 

jest, więc opracowanie metodyki pozwalającej na elektrochemiczno-
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mechaniczny dobór stopu konstrukcyjnego. Metodyka obejmuje uwzględ-

nienie wpływu wodoru zarówno na własności elektrochemiczne, jak 

i mechaniczne. 

2. Metodyka 

W celu dokonania doboru stopu konstrukcyjnego zapewniającego 

wydłużenie czasu niezawodności eksploatacyjnej metodyka powinna 

obejmować zarówno dobór materiału pod względem odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej, jak i odpowiedniej odporności korozyjnej. 

Rys. 3. przedstawia schemat układu zapewniającego dobór stopu 

obejmujący pomiary wytrzymałości mechanicznej i odporności korozyjnej. 

Układ taki powinien objąć badania nad wpływem elektrolitycznego 

wodorowania na własności elektrochemiczne oraz mechaniczne metali i ich 

stopów.  

 
Rysunek 3. Schemat blokowy układu pomiarowego pozwalającego na dobór stopu 

konstrukcyjnego pod względem wytrzymałości mechanicznej, jak i odporności korozyjnej 

[opracowanie własne] 

Zarówno dla pomiarów odporności mechanicznej, jak i pomiarów zmian 

elektrochemicznych własności powierzchni zaplanowano dwa etapy 

pomiarów: 

• próbek nienawodorowanych; 

• próbek poddanych działaniu wodoru (nawodorowanych). 
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Takie podejście umożliwia ocenę wpływu zaabsorbowanego wodoru na 

zmianę własności mechanicznych spowodowaną zaabsorbowanym 

wodorem. 

  
Rysunek 4. Rozszerzony schemat blokowy układu pomiarowego obejmujący badania nad 

wpływem elektrolitycznego wodorowania na własności elektrochemiczne oraz mechaniczne 

metali i ich stopów [opracowanie własne] 

1 - stanowisko przygotowania próbek, 2 - piec do wygrzewania próbek, 3 - stanowisko 

odtłuszczania próbek, 4 - stanowisko mechanicznego zdejmowania warstw pasywnych, 5 - 

stanowisko wodorowania próbek, 6 - stanowisko pomiaru SEM ogniwa, 7 - stanowisko pomiaru 

udarności młotem Charpy’ego, 8 - stanowisko oceny wpływu wodorownia na kinetykę rozwoju 

szczelin korozyjno-mechanicznych, 9 - komputer do gromadzenia oraz analizy danych 

pomiarowych 

Układ z rys. 4 obejmuje [2, 26, 27]: 

• Stanowisko przygotowania próbek, które pozwala na nadanie 

próbkom odpowiednich kształtów, umożliwiających przeprowa-

dzenie planowanych pomiarów. Próbki należy przygotować w trzech 

grupach; a) - próbki dla pomiarów elektrochemicznych, przed i po 
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wodorowaniu; b) - próbki dla pomiarów udarności, przed i po 

wodorowaniu; c) - próbki dla pomiarów wpływu wodorownia na 

kinetykę rozwoju szczelin korozyjno-mechanicznych w stopach 

aluminium; 

• Stanowisko do wygrzewania próbek (piec), które pozwala na 

pozbycie się naprężeń wywołanych obróbką mechaniczną, niezbędną 

do nadania badanym próbkom odpowiedniego kształtu; 

• Stanowisko odtłuszczania próbek, które umożliwia pozbycie się 

pozostałości tłuszczu z powierzchni próbek, co może mieć istotny 

wpływ, w pomiarach elektrochemicznych. Odtłuszczanie należy 

przeprowadzić alkoholem etylowym; 

• Stanowisko mechanicznego zdejmowania warstw pasywnych. 

Zdejmowanie warstw pasywnych jest niezbędne w celu umożliw-

wienia oceny właściwości stopów aluminium nie posiadających tych 

warstw np. w przypadku mechanicznego uszkodzenia powierzchni w 

czasie eksploatacji konstrukcji. Warstwy pasywne zdejmować należy 

w sposób mechaniczny; 

• Stanowisko wodorowania próbek – aparat Hoffmana; 

• Stanowisko pomiaru SEM ogniwa - naczynie elektrochemiczne 

z dwoma elektrodami (z których jedną poddano nawodorowaniu lub 

zdjęciu warstw pasywnych); 

• Stanowisko pomiaru udarności młotem Charpy’ego, które umożliwia 

przeprowadzenie prób udarności dla próbek nawodorowanych oraz 

nienawodorowanych; 

• Stanowisko oceny wpływu wodorownia na kinetykę propagacji 

pęknięć korozyjno-mechanicznych. Stanowisko powinno składać się 

z uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej oraz naczynia szklanego 

umożliwiającego przeprowadzenie pomiaru w warunkach koro-

zyjnych. Pomiar obejmuje wyznaczenie siły przyłożonej do próbki 

oraz oporu elektrycznego tej próbki. Wyznaczenie zależności szyb-

kości pękania od wartości współczynnika intensywności naprężeń; 

• Komputer do rejestracji oraz analizy danych pomiarowych.  

 

Ponadto stanowisko pominno obejmować: 

• Stanowisko przygotowania elektrolitu dla procesu wodorowania oraz 

pomiarów, w celu przeprowadzenia procesu wodorowania próbek 

oraz pomiarów elektrochemicznych;  

• Stanowisko pomiaru potencjału elektrodowego próbki z transferem 

danych do komputera – do oceny która z elektrod przejmuje funkcję 

anody. 
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Wodorowanie próbek 

Nawodorowanie próbek należy przeprowadzić w aparacie Hoffmana 

w roztworze 0,1n chemicznie czystego H2SO4. Jako katody należy użyć 

analizowane próbki matali lub ich stopów, natomiast jako anody elektrody 

platynowej w celu eliminacji reakcji elektrod z elektrolitem. Elektroda 

platynowa wymiarami odpowiadać powinna próbce ze stopu aluminium.  

Na podstawie analizy danych doświadczalnych określono, że pola-

ryzację należy przeprowadzić przy natężeniu prądu równym 20 mA. 

W trakcie polaryzacji na elektrodzie platynowej przebiega proces anodowy 

rozkładu wodoru 

H2  2H
+
 + 2e       (3) 

 

a na powierzchni próbki z analizowanego stopu proces katodowy: 

 

2H
+ 

+ 2e  H
0
 + H

0
  H2      (4) 

 

Niewielka część wodoru w postaci H
0
 absorbuje jednak w metal, przy 

czym część absorbowanego wodoru absorbuje się w warstwach powierz-

chniowych, a część wnika na drodze dyfuzji w głąb metalu. 

Wodorowanie należy przeprowadzić w taki sam sposób dla wszystkich 

typów pomiarów, z tym, że w przypadku pomiarów mechanicznych należy 

przeprowadzić je w czasie 25 min, natomiast dla pomiarów elektro-

chemicznych odpowiednio 5, 15 i 25 min. 

Ocena wytrzymałości mechanicznej 

Pomiar odporności na udarność 

Ocenę wytrzymałości mechanicznej stopów metali zaplanowano 

przeprowadzenie dwoma metodami: 

• pomiar udarności za pomocą młota Charpy’ego; 

• pomiar wytrzymałości na rozciąganie. 

Wszystkie pomiary należy przeprowadzić przed i po nawodorowaniu. 

Nawodorowanie przeprowadzić w aparacie Hoffmana w roztworze  0,1n  

chemicznie czystego H2SO4 zgodnie z metodyką opisaną w podrozdziale 

„Wodorowanie próbek‖. Próbki dla pomiarów wytrzymałościowych należy 

poddać wodorowaniu w czasie 25 min, dla natężenia prądu równego 20 

mA. Dobór czasu nawodorowania został dobrany doświadczalnie.  

Do pomiarów odporności na udarność należy zastosować próbki 

z karbem U (płytkim – 2mm) zgodnie z PN-EN ISO 148-2:2009 [28]. 

Próbki należy wyciąć na zimno za pomocą obrabiarek do skrawania metali, 

stosując całkowicie wiórową obróbkę materiału, aby uniknąć miejscowego 

przegrzania, które mogłoby zmienić właściwości próbki [28- 31]. Pomiary 
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przeprowadzić w temp 20 C. Próbki należy utrzymywać w zadanej 

temperaturze na co najmniej 30 min. przed wykonaniem próby [28]. 

Pomiary należy przeprowadzić w dwóch etapach: 

• bez wodorownia; 

• z przeprowadzonym wcześniej nawodorowaniem zgodnie 

z metodyką wodorowania. 

W pomiarach próbek poddanych wcześniejszemu nawodorowaniu, 

próbki należy natychmiast umieścić na podporze młota Charpy’ego (aby 

zminimalizować czas desorpcji wodoru z próbki), a następnie wykonać 

próbę udarnościową.  

Pomiar wytrzymałości na rozciąganie 

Pomiary wytrzymałości na rozciąganie należy przeprowadzić wg PN-

EN ISO 6892-1:2010 [32] na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej, 

umożliwiającej wykonanie badań wytrzymałościowych jednoosiowego 

rozciągania. Próbki do badań należy przygotować jako próbki z przedpęk-

nieciem. Taki rodzaj próbek zapewnia lepszą odtwarzalność wyników 

w przeciwieństwie do próbek gładkich [33]. Ponadto, gdy lokalizacja 

pęknięcia jest z góry określona, łatwiejszy jest pomiar takich parametrów 

jak np. szybkość wzrostu pęknięcia [34]. Podczas przygotowywania próbek 

wystrzegać się przegrzewania materiału. 

Próbki podczas pomiaru należy utrzymywać w 3% roztworze 

chemicznie czystego NaCl w celu zapewnienia pomiaru w warunkach 

korozyjnych (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Schemat utrzymywania próbki podczas pomiaru w warunkach korozyjnych 

[opracowanie własne] [2] 

1 – próbka, 2 – naczynie szklane, 3 – elektrolit, 4 – uszczelka, 5 – elektrody pomiarowe  

Naczynie pomiarowe (rys. 5) to naczynie szklane, obojętne na działanie 

środowiska korozyjnego (3% roztworu NaCl). Próbka powinna przebiegać 
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w osi naczynia, a w celu zapewnienia szczelności miejsce przejścia próbki 

przez naczynie należy zabezpieczyć uszczelką silikonową (rys. 5, nr 4). 

W trakcie pomiaru rozciągania należy mierzyć równocześnie siłę 

przyłożoną do próbki i jej opór elektryczny. W tym celu na końcach próbki 

należy umieścić elektrody pozwalające na przepływ prądu elektrycznego 

przez próbkę (rys. 5, nr 5). Opór elektryczny wzrasta wraz ze 

zmniejszeniem przekroju próbki, a w momencie jej zerwania osiąga 

wartość maksymalną (opór roztworu). Zebrane dane (siła i opór 

elektryczny) umożliwiają wykreślenie zależności szybkość pękania od 

wartości współczynnika intensywności naprężeń K1. 

Ocena odporności korozyjnej – pomiary elektrochemiczne 

Wodór ulega bardzo szybkiej desorpcji z metalu. Z tego względu 

pomiary potencjałów oraz SEM są praktycznie jedynymi wielkościami 

które można zmierzyć w celu oceny wpływu wodorowania na korozyjno-

elektrochemiczne właściwości metali. Zdejmowanie krzywych polaryza-

cyjnych wymaga pewnego czasu, co wyklucza stosowanie tej metody. 

Również wagowa ocena korozji stopów jest w danym przypadku utrud-

niona ze względu na konieczność utrzymywania badanych próbek przez 

długi czas (nawet kilka miesięcy) w środowisku korozyjnym. Czas takiego 

pomiaru zależny jest od rodzaju materiału oraz środowiska korozyjnego 

[35, 36]. Z tego względu jako metodykę oceny odporności korozyjnej 

przyjęto metodykę pomiaru SEM. Uwzględniono również możliwość 

pomiarów metali i stopów ulegających pasywacji. Pomiary SEM 

wodorowego ogniwa galwanicznego należy podzielić wiec na dwa etapy: 

• pomiary z wodorowaniem próbek; 

• pomiary ze zdjętą warstwą pasywną. 

Pierwszy etap pomiarów należy przeprowadzić w ogniwie, gdzie jedna 

z elektrod została nawodorowana. Natomiast drugi etap pomiarów należy 

przeprowadzić po mechanicznym zdjęciu warstw pasywnych. Taki pomiar 

odzwierciedla warunki w wierzchołku zaraz po skokowej propagacji 

pęknięcia. 

Przygotowanie próbek do badań elektrochemicznych 

Warunkiem dobrego przygotowania próbek przeznaczonych do pomia-

rów korozyjnych (elektrochemicznych) jest przygotowanie wszystkich 

próbek o jednakowych wymiarach, których powierzchnię należy przygo-

tować przez szlifowanie i polerowanie. Następnie należy przeprowadzić 

polerowanie filcem. 

Kolejnym etapem jest wygrzanie próbek w temperaturze odpowie-

dającej 2/3 temperatury topnienia metalu (stopu) z którego wykonana jest 

próbka. W celu eliminacji naprężeń wynikających z obróbki mechanicznej 

czas wygrzewania powinien wynosić ok. 1 godziny. Przed samymi 

pomiarami próbki należy odtłuścić alkoholem etylowym. 
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Pomiary SEM 

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić pomiary potencjałów 

elektrodowych przed i po wodorowaniu, aby stwierdzić w jaki sposób 

proces wodorowania wpływa na właściwości powierzchni. W przypadku 

kiedy wodór zmienia potencjał elektrodowy powstaje korozyjne ogniwo 

galwaniczne, które można scharakteryzować przez wielkość SEM 

pomiędzy dwoma jednakowymi (pod względem materiału oraz wymiarów) 

próbkami w roztworze. Przy czym jedna z próbek jest nawodorowana 

a druga nie. Z tego powodu zdecydowano się oceniać wpływ wodorownia 

na elektrochemiczne właściwości metali i stopów właśnie poprzez pomiar 

wielkości SEM wodorowego ogniwa korozyjnego. Jeśli takie ogniwo 

powstaje, to jego SEM będzie związane tylko i wyłącznie ze stężeniem 

absorbowanego wodoru, a zmniejszenie SEM w czasie z samorzutną 

desorpcją wodoru z próbki. Z tego powodu głównym wskaźnikiem 

badanych próbek jest wielkość SEM wodorowego lub metalowego 

(w przypadku pomiarów ze zdjętą warstwą pasywną) ogniwa galwa-

nicznego i jego zmiana w czasie, podczas samorzutnego wyjścia wodoru 

z próbki. Rys. 6 przedstawia układ pomiarowy do oceny SEM ogniwa. 

 
Rysunek 6. Układ do pomiaru SEM wodorowego ogniwa galwanicynego [opracowanie własne] 

[27] 

1 – próbka nienawodorowana, 2 – klucz elektrolityczny, 3 – próbka nawodorowana lub ze zdjętą 

warstwą pasywną, 4 – elektrolit (3% roztwór NaCl), 5 – woltomierz  

Jako elektrolitu należy użyć 3% roztworu NaCl, który powszechnie 

przyjmuje się jako roztwór wzorcowy dla większości badań korozyjno-

mechanicznych [9, 35, 36]. 
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3. Wyniki pomiarów uzyskiwane przy wykorzystaniu 

proponowanej metodyki 

Przykładowe wyniki pomiarów uzyskiwanych przy pomiarze udarności 

za pomocą młota Charpy’ego przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Udarność: przed i po nawodorowaniu [opracowanie własne] 

Stop 

 

udarność 

[J/cm2] 

udarność (H2) 

[J/cm2] 

różnica 

[%] 

Stop 1 104 65 37 

Stop 2 42 31 26 

Stop 3 53 37 30 

Przykładowe wyniki pomiarów uzyskiwanych przy pomiarze 

wytrzymałości na zrywanie przedstawia rys. 7. 

 
 

Rysunek 7. Zależność szybkości propagacji pęknięcia od wartości współczynnika intensywności 

naprężeń K1 dla stopu nienawodorowanego oraz nawodorowanego (H2) [opracowanie własne] [2] 

K1 – współczynnik intensywności naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia [Pam1/2], K1C – 

krytyczny współczynnik intensywności naprężeń [Pam1/2], K1CH2 – krytyczny współczynnik 

intensywności naprężeń po zaabsorbowaniu wodoru przez stop [Pam1/2], K1CC – krytyczny 

współczynnik intensywności naprężeń przy którym następuje zarodkowanie propagacji pęknięcia 

[Pam1/2], K1CCH2 – krytyczny współczynnik intensywności naprężeń po zaabsorbowaniu wodoru 

przez stop przy którym następuje zarodkowanie propagacji pęknięcia [Pam1/2]  
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Rysunek 8. Przykładowe krzywe spadku SEM ogniwa w czasie, w miarę desorpcji wodoru ze 

stopu. Krzywe dla trzech różnych stopów. Każdy kolor (odcień szarości) przypisany jest do 

innego stopu zgodnie z tab. 1 [opracowanie własne] 

4. Analiza wyników i wnioski 

Przykładowe wyniki dla trzech różnych stopów (tab. 1) pozwalają na 
ocenę, który ze stopów wykazuje najmniejszy wpływ obniżenia odporności 
na udarność po nawodorowaniu. Podobnie w przypadku pomiarów wytrzy-
małości na rozciąganie (rys. 7) możliwa jest ocena zmian wytrzymałości po 
nawodorowaniu stopu. Natomiast analizując krzywe spadku SEM ogniwa 
w czasie, w miarę desorpcji wodoru ze stopu (rys. 8), możliwa jest ocena 
poziomu spadku odporności korozyjnej dla poszczególnych stopów. 

Zaproponowana metodyka pozwala na: 
• ocenę wpływu wodoru na obniżenie odporności stopu konstruk-

cyjnego na udarność; 
• ocenę wpływu wodoru na zarodkowanie propagacji pęknięcia 

korozyjnego po nawodorowaniu (K1SCCH); 
• wyznaczenie wartości krytycznej przy której następuje zerwanie 

próbki (K1CH) w porównaniu od wartości K1C stopu niepoddanemu 
nawodorowaniu; 

• ocenę w jakim stopniu zaabsorbowany wodór wpływa na zwięk-
szenie szybkości pękania (osłabienia ich mechanicznej odporności), 

• ocenę wielkości SEM korozyjnego ogniwa galwanicznego – moż-
liwość oceny aktywności korozyjnej nawodorowanego stopu, a więc 
wyznaczenie stopu najbardziej odpornego korozyjnie. 

Zaproponowana metodyka doboru stopu konstrukcyjnego pozwala 
zapewnić wydłużenie czasu niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji, co 
w konsekwencji przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez 
wydłużenie czasu pomiędzy wymianą elementów, przeglądami czy 
regeneracją powłok antykorozyjnych. 
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Metodyka doboru stopu konstrukcyjnego uwzględniająca wpływ 

wodoru na właściwości korozyjno-mechaniczne stopów 

Streszczenie 

Stopy metali są najczęściej wykorzystywanym materiałem konstrukcyjnym. Ponadto metale 

absorbują wodór, który osłabia ich własności mechaniczne i korozyjne. Ze tego względu 

konieczne jest opracowanie metodyki pozwalającej na dobór stopu zapewniający wydłużenie 

czasu niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji. Zaproponowana metodyka obejmuje zarówno 

dobór materiału pod względem wytrzymałości mechanicznej, jak i odporności korozyjnej. 

Pomiary wytrzymałości mechanicznej obejmują próby udarności metodą Charpy’ego oraz 

odporności na rozciąganie. W obu przypadkach próbie poddawane są próbki nienawodorowane, 

jak i nawodorowane. Pomiary odporności korozyjnej przewidziano jako pomiar SEM 

korozyjnego ogniwa galwanicznego, w którym jedna z elektrod przed pomiarem zostaje 

nawodorowana. Zaproponowana metodyka doboru stopu konstrukcyjnego pozwala więc 

zapewnić wydłużenie czasu niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji, co w konsekwencji 

przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez wydłużenie czasu pomiędzy wymianą 

elementów, przeglądami czy regeneracją powłok antykorozyjnych. 

Słowa kluczowe: wytrzymałość, niezawodność, korozja, wodór, inżynieria środowiska 

Methodology of structural alloy selection having regard to influence 

of hydrogen on corrosion-mechanical properties 

Abstract 

As a construction material most commonly used metal alloys. Moreover, hydrogen is absorbed 

into metals, which weakens the mechanical and corrosion properties. So, it is necessary to 

develop a method that allows the selection of the alloy, which ensures prolonged operational 

reliability time of the structure from metal alloys. The proposed methodology includes the 

selection of the material in terms of mechanical strength and corrosion resistance. Measurement 

of the mechanical strength performed by Charpy impact test method and tensile strength. In any 

cases, was used the assay samples with hydrogen and without hydrogen. Measurements of 

corrosion resistance were provided as a measuring electromotive force of corrosive galvanic cell, 

where one of electrode has been subjected to hydrogenation process. The proposed methodology 

of selection of the structural alloy allows to ensure prolongation of operational reliability time. It 

may contribute to the environmental protection through prolongation time between parts 

exchanging, inspection or regeneration of anti-corrosion coatings. 

Keywords: durability, reliability, corrosion, hydrogen, environmental engineering 
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Ocena mycia i konserwacji powierzchni karoserii 

po procesach mycia nadwozi w myjniach 

bezdotykowych poprzez pomiar zwilżalności  

1. Wstęp 

Zwilżalność powierzchni ciał stałych przez ciecze jest wszechobecnym 

zjawiskiem międzyfazowym w biologii (np. adhezja i wnikanie bakterii do 

organizmów żywych życiu codziennym (np. pranie, mycie) i procesach 

przemysłowych (np. flotacja, adhezja farb, lakierów i emalii, mokre 

odpylanie, wypełnienia reaktorów). Dlatego też możliwość pomiaru zwil-

żalności jest bardzo ważna. Powszechnie uznaną miarą zwilżalności jest kąt 

zwilżania θ, t.j. kąt pomiędzy styczną po powierzchni cieczy wychodzącą 

z punktu trójfazowego kontaktu ciało stałe-ciecz-gaz (kąt ten mierzy się 

przez ośrodek o większej gęstości). Na rysunku 1 przedstawiono leżącą 

kroplę i zaznaczono na nim kąt zwilżania.  

 
Rys. 1. Kropla cieczy leżąca na powierzchni ciała stałego [opracowanie własne] 
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Równowagę tę opisuje równanie Younga (1) [1]: 

 

SV - SL = L cos L       (1)  

 

gdzie: L oznacza kąt zwilżania, SV – jest to swobodna energia 

powierzchniowa ciała stałego kontaktującego się z parą cieczy, SL – swo-

bodna energia międzyfazowa ciało stałe-ciecz, a L napięcie powierz-

chniowe cieczy.  

Kąt zwilżania można bezpośrednio zmierzyć dla leżącej kropli lub 

uwięzionego pęcherzyka powietrza lub też można go obliczyć na podstawie 

wzorów opisujących kształt kropli lub pęcherzyka powietrza [1].  

Mimo pozornie prostego sposobu pomiaru kąta zwilżania do tej pory nie 

utworzono tablic z wartościami kąta zwilżania i wartościami swobodnej 

energii powierzchniowej i jej składowych i parametrów dla różnych ciał 

stałych. Jednym z powodów takiej sytuacji są trudności w uzyskaniu 

powierzchni o powtarzalnych parametrach ją charakteryzujących. Nie 

darmo Pauli prawie 100 lat temu pisał, że „powierzchnia jest wymysłem 

diabła‖. Wiąże się to z innym problemem, a mianowicie brakiem wzorców 

powierzchni, takich, jakie istnieją w innych działach chemii fizycznej. 

Wydaje się jednak, że twierdzenie przeciwne mówiące, że brak jest wzor-

ców powierzchni, bo są trudności z otrzymaniem powtarzalnych powierz-

chni jest również prawdziwe. Zupełnie brakuje systematycznego podejścia 

do spraw powierzchni, wyznaczenia jakiś ogólnych parametrów charakter-

ryzujących powierzchnię i pewną ich standaryzację przez podanie wartości 

średnich dla tych parametrów wraz z ich przedziałami ufności. Do dziś nie 

istnieje coś takiego jak metrologia parametrów charakteryzujących po-

wierzchnię. Natomiast warte podkreślenia jest to, że w związku z gwał-

townym rozwojem mikromechaniki, mikrotrybologii i nanotechnologii 

pojawiło się zainteresowanie powierzchniami o bardzo określonej i przewi-

dywalnej strukturze (morfologii) [2-5]. Wraz z potrzebą wytwarzania oraz 

metrologii powierzchni posiadających szeroki zakres właściwości fun-

kcjonalnych pojawiła się nowa gałąź wiedzy – inżynieria mikropowierz-

chni. Jej dynamiczny rozwój jest związany z tym, że wraz ze wzrostem 

miniaturalizacji różnych urządzeń wzrasta stosunek pola powierzchni do 

objętości a przy pewnej jego granicznej wielkości siły powierzchniowe 

zaczynają przeważać nad siłami związanymi z masą (objętościowymi).  

W niektórych dziedzinach nanotechnologii jest bardzo istotnym, aby 

stykające się ze sobą powierzchnie były silnie hydrofobowe, dla których to 

powierzchni osiąga się niskie współczynniki tarcia i niską adhezję. Ma to 

ścisły związek z intensywnie prowadzonymi ostatnio badaniami tzw. 

powierzchni superhydrofobowych [6-9]. Stwierdzono, że takie powierz-
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chnie powinny mieć topografię podobną do topografii powierzchni 

istniejących w przyrodzie roślin takich jak np. liść lotosu [10]. Powierz-

chnie takie mają ciekawą właściwość, a mianowicie są samoczyszczące się. 

Krople wody na takich powierzchniach są kuliste i staczając się po po-

wierzchni zabierają z niej zanieczyszczenia. Powstał nawet termin „efekt Lo-

tosu‖, określający specyficzną strukturę powierzchni superhydrofobowych.  

Jednym z praktycznych zastosowań oceny stanu i konserwacji 

powierzchni jest mycie i nabłyszczanie karoserii pojazdów. Karoseria 

stanowi dziś istotny element estetyczny i tworzy bryłę i charakter pojazdu. 

Jej stan, połysk i barwa to jedne z pierwszych detali jakie dostrzegamy 

obserwując samochód. Bez odpowiedniej konserwacji, w agresywnym 

środowisku miast karoseria szybko straciłaby swój połysk i blask, a kolory 

głębie. Stąd coraz to szersze poszukiwania nowych technologii zabez-

pieczania powierzchni karoserii samochodowych i rozwój sieci myjni. 

Rynek motoryzacyjny w Polsce podąża podobnymi torami co w krajach 

Unii Europejskiej. Nie chodzi tu tylko o wzrost liczby samochodów, ale 

także dynamiczny rozwój usług należących do zaplecza motoryzacji, w tym 

usług mycia i sprzątania samochodu. W obecnym czasie rynek usług mycia 

pojazdów podbijają myjnie bezdotykowe. Dzieje się tak dzięki rosnącemu 

wśród kierowców popytowi na samodzielne i tańsze mycie, a także niższe 

koszty inwestycji. Szacuje się, że w całym kraju funkcjonuje ponad 8 

tysięcy myjni. Oficjalnych statystyk w tej branży jednak nie ma. Rocznie 

przybywa około 400 do 500 myjni [11]. Zaostrzone wymogi ochrony 

środowiska spowodowały konieczność kontroli i stosowania odpowiednich 

środków chemicznych tak aby instalacja otrzymała decyzję środowiskową. 

Zaostrzenia środowiskowe dotyczą również zastosowania emulsyjnych 

lakierów samochodowych przy produkcji elementów karoserii, co 

spowodowało zmniejszenie wytrzymałości a zwłaszcza odporności na 

zarysowania stosowanych obecnie powłok lakierniczych. Natomiast 

istniejące czynniki środowiskowe spowodowały, że ilość zagrożeń, na jakie 

narażona jest karoseria pojazdu ciągle rośnie. Tymi czynnikami powo-

dującymi zagrożenia są: promieniowanie UV, kwaśne deszcze, spady 

z drzew i roślin, ptasie odchody, insekty, sól drogowa, spaliny, pył 

drogowy zawierający duże ilości gumy i sadzy ze startych opon. Nie są to 

informację, które pozytywnie wpływają na użytkowników ‖czterech kółek‖ 

mających nadzieje cieszyć się błyszczącym lakierem swojego pojazdu 

przez lata. Istnieje wiele sposobów zabezpieczania karoserii i wciąż 

rozwijane są nowe coraz bardziej zaawansowane tak by zachować lakier 

w jak najlepszym stanie poniżej zestawiono główne z nich: 

• Naturalne woski 

Jest to najstarszy sposób ochrony lakierów samochodowych i niestety 

najgorszy. Wosk pod wpływem promieni słonecznych topi się i pory 
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powłoki pod wpływem temperatury zamykają się i wypierają wosk, który 

spływa nadając nieprzyjemny wygląd karoserii samochodu. W czasie 

mycia stopione woski łatwo ulegają emulgacji i po kilku tygodniach 

warstwa wosku jest całkowicie wymyta nie tworząc bariery ochronnej. 

Trwałość wosków i innych środków nabłyszczających ogranicza się do 

kilku lub kilkunastu myć samochodu, a ich funkcje ochronne są raczej 

znikome. Aby zabieg był skuteczny musi być on, co kilka tygodni 

powtarzany. Ciepły wosk wykazuje tendencję do łapania kurzu, kwaśnych 

gazów i innych chemikaliów obecnych w powietrzu powodujących jego 

nieodwracalną degradację. 

•  Silikony 

Powierzchnie zabezpieczone silikonami są trwalsze niż po zabez-

pieczeniu woskami – warstwa jest trwała przez kilka miesięcy. Warstwa 

traci z czasem połysk. Najgorszą jednak rzeczą jest to, że silikony penetrują 

w głąb warstw lakieru i po powtórnym lakierowaniu nadwozia powodują 

tworzenie pęcherzyków powietrza w mokrej warstwie lakieru. Po pewnym 

czasie pęcherzyki powietrza wędrują do powierzchni i pękają tworząc 

w niej kratery. 

•  Żywice akrylowe 

Oparty na czystych żywicach akrylowych środek ochronny o nazwie 

Klasse All-In-One zapewnia ochronę przez 4-6 miesięcy i jest dość drogi. 

Zawiera on środek ścierny oraz rozpuszczalnik organiczny. Środek ścierny 

poleruje powierzchnię lakieru usuwając utlenioną warstw lakieru 

a rozpuszczalnik usuwa istniejące na niej zabrudzenia.  

• Szkliwa (ang. glaze) 

Istnieje kilka produktów o tej nazwie. Na ogół są to mieszaniny wosków  

i silikonów czasami z dodatkiem żywic i dodatków ściernych. Ich 

temperatura topnienia może wynosić nawet 140°C.  

•  PPS (ang. Polarized Paint Surface) [12, 13] 

Jest to jedyna opatentowana metoda ochrony powierzchni lakierów 

samochodowych. Twórcą amerykańskiego patentu U.S. Patent # 5,081,171 

[12] był C.R. Nixon. Wynalazek ten został opatentowany w 1992 roku. 

W 1997 roku prawa do patentu zostały odsprzedane kanadyjskiej firmie 

SuperGard / GardGroup. W USA kompozycje sporządzone według tej 

technologii są sprzedawane, jako 5 Star Shine. Są one przeznaczone do 

samodzielnego użycia przez użytkownika samochodu.  

W pierwszym etapie stosowania tej technologii powierzchnia jest 

odtłuszczana w kompozycji rozpuszczalników organicznych. Następnym 

krokiem (Step #1) jest zastosowanie opatentowanej mieszaniny czyszczącej 

zawierającej kationowy detergent, który oczyszcza pory i powierzchnię 

jednocześnie ładując ją dodatnio. Na tak przygotowaną powierzchnię 

nakłada się emulsję zawierająca ujemnie naładowane cząstki PTFE 
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(politetrafluoroetylen), które są silnie przyciągane przez pory i powierz-

chnie czyniąc je hydrofobowymi. Kompozycja ta zawiera również 

metyltrimetoksysilan i dimetoksysilydimetylaminoetyloaminopropyl, które 

polimeryzując na powierzchni lakieru, zamykają pory lakieru wypełnione 

cząstkami PTFE tworząc przezroczystą, antystatyczną powłokę ochronną 

o dużej trwałości, połysku, odporności na częste mycie i na korozję. 

Zapewnia to także znakomitą ochronę przed promieniami UV i blaknięciem 

powłoki. Oprócz tych składników kompozycja zawiera również kaolin 

i krzemian glinowy, które działają lekko polerująco na warstwę lakieru, 

utleniony lakier samochodowy ułatwiając adhezję PTFE 

• Technologia Glare Infinity Plus  

Brak jest dokładnych danych dotyczących tej technologii. Wiadomo 

tylko, że ten produkt zawiera Glassplexin®. Jest to nieokreślona 

substancja, która jest krzemianem, ale nie jest silikonem. Tworzy ona 

kowalentnie związaną z lakierem powłokę trwałą do temperatury 400˚C.  

• Folie zabezpieczające lakier samochodowy (ang. paint 

protection film – PPF) 
Są to na ogół termoplastyczne folie poliuretanowe lub poliakrylowe. 

Mają one zastosowanie podobne do wyżej wymienionych sposobów 

zabezpieczenia powierzchni lakierów samochodowych. Pokrycie taką folią 

samochodu wymaga dość dużej wprawy i jest wykonywane przez 

certyfikowane warsztaty samochodowe. Kawałki folii są komputerowo 

wycinane i są dostosowane do konkretnej marki samochodu. Filmy te są 

produkowane przez takie firmy jak 3M, Llumar, Bekaert, Avery Dennison, 

XPEL, Venture Shield, Road Wrap. 

• Technologia Toughseal (Eurochem Group) [14] 

Skład stosowanych kompozycji nie jest ujawniony. Firma Toughseal 

podaje, że w kompozycji stosowanej w krok 2 zawarta jest żywica 

Acryloplexin wraz z 12% PTFE. Żywica akrylowa utwardzana jest za 

pomocą polisilazanów. Producent podaje, że do produkcji kompozycji są 

używane najnowocześniejsze metody nanotechnologii. Sprzedawany 

zestaw składa się z dwóch buteleczek Krok 1 i 2. Krok 1 służy do 

przygotowania powierzchni. Krok 2 służy do wytworzenia hydrofobowej 

powłoki zawierającą żywicę Acryloplexin wraz  

z 12% dodatkiem PTFE. Producent podaje, ze promieniowanie UV 

powoduje uszczelnienie powłoki poprzez migrację cząstek PTFE w tej 

powłoce. Wydaje się, że technologia ta opiera się na opisanej powyżej 

technologii PPS, jakkolwiek w Krok 1 stosuje się emulsję a nie jak opisano 

w U.S. Patent #5,081,171 [12] roztwór kationowego środka czyszczącego 

z innymi dodatkami. 

• Technologia Zirconite (Concept Chemicals & Coatings Ltd) [14] 
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Podobnie jak w technologii Toughseal zestaw składa się z dwóch części 

Krok 1 i 2. Krok 1 służy do przygotowania powierzchni. Krok 2 służy do 

wytworzenia hydrofobowej powłoki zawierającą żywicę poliakrylową 

z dodatkiem PTFE. Niestety producent nie podaje żadnych innych 

szczegółów dotyczących tego produktu. Powierzchnia lakieru samocho-

dowego pokryta preparatem Zirconite jest bardziej błyszcząca, niż pokryta 

preparatem Toughseal. 

• Technologia „Five Diamonds” 

Technologia ta jest w zasadzie połączeniem wyżej opisanych 

technologii Toughseal i Zirconite. Powierzchnia lakieru samochodowego 

jest wstępnie oczyszczana za pomocą mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych.  

W pierwszym kroku powierzchnia (a zwłaszcza pory lakieru) jest 

oczyszczana za pomocą emulsji Tougseal Krok 1. Oprócz oczyszczania 

powierzchni przez kationowy detergent następuje jej dodatnie ładowanie 

poprzez adsorpcję cząsteczek tego detergentu. Emulsja zawierająca 

detergent wnika głęboko w pory lakieru usuwając z nich wszelkie 

zanieczyszczenia pozostawiając po sobie naładowaną dodatnio warstwę 

lakieru. Po wyschnięciu powierzchnia jest polerowana stosując odpo-

wiednio dobraną tkaninę. Po polerowaniu powierzchnia jest gotowa do 

pokrycia jej emulsją Tougseal Krok 2. Emulsja ta zawiera w swoim 

składzie PTFE i żywice akrylowe. Po dokładnym naniesieniu emulsji na 

nadwozie samochodowe przy pomocy odpowiedniej tkaniny ręcznie lub za 

pomocą polerki orbitalnej należy odczekać do jej wyschnięcia. Po 

wyschnięciu następuje polerowanie całego nadwozia do uzyskania 

maksymalnego połysku. Ostatnim etapem jest pokrycie całego nadwozia 

emulsją Zirconite Krok 2 i jej powtórne polerowanie. Zapewnia to większy 

połysk powłoki i jej przedłużoną trwałość. Powłoka powinna być 

przynajmniej raz w roku dodatkowo konserwowana stosując przygotowaną 

w tym celu kompozycję, co znacznie przedłuż żywotność warstwy 

zabezpieczającej lakier samochodowy. 

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było badanie skuteczności czyszczenia 

i woskowania na zimno i na gorąco karoserii samochodowej środkami do 

konserwacji nadwozi samochodowych w myjniach bezdotykowych poprzez 

zbadanie kąta zwilżania. 

3. Materiały i metody  

Do przeprowadzenia doświadczenia starannie selekcjonowano elementy 

karoserii wybierając tylko takie, które posiadały powierzchnię gładką bez 
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zadrapań i rys. Z wybranych elementów wycięto próbki o wymiarach 

100x100 mm. Próbki zostały umyte gorącą wodą z preparatem do mycia 

pojazdów, wysuszone w temperaturze 50ᴼC i podzielone na 4 grupy po 

2 próbki. Pierwsza została użyta do pomiaru, jako kontrola – mycia 

zasadniczego, drugą pokryto warstwą wosku do nakładania na zimno, 

trzecią pokryto warstwą wosku do nakładania na gorąco, czwartą warstwą 

wosku koloryzującego. Próbki po woskowaniu na zimno i na gorąco po 

nałożeniu wosków opłukano wodą dejonizowaną a następnie osuszono 

w temp. 50°C przez 30 min. Badania prowadzono stawiając serię 5 kropli 

na każdą z płytek, a następnie wyliczono wartość średnią dla serii 

pomiarów. Pomiary wykonano w temp. pokojowej (20-22ᴼC). 

Środki do konserwacji karoserii samochodowych wykorzystane  

w doświadczeniu: 

 preparat do mycia – HYDROCLEAN Hydrodynamix jest to preparat 

do czyszczenia karoserii oparty na węglanie sodu i środkach 

powierzchniowo czynnych o stężeniu do 5%; 

 woskowanie na zimno – MAX FOAM WAX S jest to polimerowy 

wosk osuszający z nano-cząstkami polimeru do mycia na zimno i na 

gorąco. Dzięki nano technologii film wodny zostaje błyskawicznie 

rozerwany tworząc tzw. efekt lotusa i nano warstwę, chroniącą przed 

warunkami atmosferycznym; 

 SUNSHINE HOT WAX – wosk nabłyszczacz na gorąco; 

 PASTA KOLORYZUJĄCA W5. 

Na przygotowanych wycinkach blachy samochodowej stawiano kroplę 

wody i mierzono kąt zwilżania co ilustruje Rys.2. Pomiary wykonywano 

stosując przyrząd Attension Theta firmy KSV(Finlandia) z automatycznym 

dozownikiem cieczy. Kąt zwilżania był obliczany przez dopasowanie 

równania Laplace’a do profilu kropli. Jest to najdokładniejsza metoda 

określania kąta zwilżania biorąca pod uwagę cały profil kropli a nie tylko 

styczna w punkcie trójfazowego kontaktu. Do pomiaru napięcia powierz-

chniowego stosowano tensjometr Sigma 702 firmy KSV(Finlandia). 
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Rys. 2. Widok płytki z postawionymi kroplami. 

4. Analiza wyników 

W ramach przeprowadzonych badań mycia i konserwacji nadwozi 

samochodowych przebadano cztery różne procedury odpowiadające 

programom mycia w myjniach bezobsługowych: 

• mycie zasadnicze - mycie preparatem HydroClean i gorącą wodą; 

• mycie zasadnicze z woskowaniem na zimno – preparatem 

HydroClean + wosk na zimno MAX FOAM WAX S; 

• mycie zasadnicze z woskowaniem na gorąco – mycie preparatem 

HydroClean + wosk na gorąco Sunshine Hot Wax; 

• mycie zasadnicze z ręcznym nałożeniem pasty koloryzującej - mycie 

preparatem HydroClean + pasta koloryzująca. 

Wyniki wykonanych pomiarów kąta zostały zestawione w tabeli 1.  

Tab. 1. Średnie wartości kąta zwilżania dla przebadanych procedur konserwacji nadwozi 

samochodowych  

Identyfikator próbki 
Czynnik 

oznaczany 
Średnia wartość kąta zwilżania 

I Mycie preparatem HydroClean 

Kąt zwilżania 

55°±5° 

II Mycie preparatem HydroClean 

+ wosk na zimno MAX FOAM 

WAX S 

82°±7° 

III Mycie preparatem 

HydroClean + wosk na gorąco 

Sunshine Hot Wax 

80°±6° 

IV Mycie preparatem 

HydroClean + pasta koloryzująca 

W5 

90°±15° 

Przeprowadzone badania wykazały wyraźną zależność kąta zwilżania 

od wybranej procedury mycia i dalszego sposobu przygotowania 
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powierzchni. Najniższy kąt uzyskano na powierzchni umytej preparatem do 

mycia. Świadczy to o jej wysokiej hydrofilności. Gorąca woda z prepa-

ratem do mycia skutecznie usunęła zanieczyszczenia z powierzchni płytek 

i przygotowała powierzchnię do nałożenia powłok nasłysz-czających. 

Przeprowadzone w dalszych etapach pomiary po nałożeniu wosku na zim-

no i na gorąco wykazały porównywalne rezultaty. Osiągnięty kąt zwilżania 

powierzchni wynosił około 80 stopni o świadczyło o niezbyt wysokiej 

hydrofobizacji powierzchni. Najwyższy kąt i najwyższą hydrofobowość 

uzyskała powłoka otrzymana w wyniku procedury polegającej na myciu 

preparatem HydroClean i następnie pokryciu powłoki pastą koloryzującą. 

Uzyskane wartości kąta wynosiły od 90 do 105 stopni. Powłoka ta 

nakładana była ręcznie i była najgrubsza. Nakładanie ręczne wywołały 

niejednorodną grubość oraz duży rozkład wartości kąta.  

Preparat MAX FOAM WAX S do nanoszenia wosku na zimno jest 

przeźroczystą cieczą o niezbyt wielkiej lepkości zabarwioną na różowo. 

Podczas prowadzenia prac zmierzono napięcie powierzchniowe tej cieczy, 

otrzymując wartość jest 27,7 mN/m, co może oznaczać, ze ciecz ta zawiera 

stosunkowo dużo aktywnych związków powierzchniowo-czynnych. 

Powoduje to, że po naniesieniu kropli wody na lakierowaną powierzchnię, 

która była uprzednio zanurzona w tej cieczy kropla ta rozpływa się, gdyż 

dyfundujące do niej związki powierzchniowo-czynne znacznie obniżają 

napięcie powierzchniowe wody zawartej w tej kropli. Kąt zwilżania kropli 

wody naniesionej na powierzchnię uprzednio pokrytą przez zanurzenie 

w rozcieńczony wosku na zimno i następnie dokładnie wysuszonej nie jest 

zbyt wysoki (ok. 75-80°), co świadczy, że hydrofobizacja powierzchni 

lakierowanej blachy nie jest znaczna. Stosunkowo duża zawartość 

substancji powierzchniowo-czynnych powoduje, że preparat ten ma dobre 

właściwości myjące pozostawiając na powierzchni lakieru cienką 

warstewkę wosku. Taka wstępnie naniesiona cienka warstwa wosku na 

powierzchnię może „ujednolicać‖ lakierowaną powierzchnię i stanowić 

dobry podkład pod inne środki tworzące na lakierowanej powierzchni 

znacznie grubsza warstwę wosku. Z punktu widzenia technologii 

nanoszenia warstw hydrofobowych na lakierowaną powierzchnie 

najtrudniejszym zadaniem jest zapewnienie stałej grubości takiej warstwy 

na całej nanoszonej powierzchni (krawędzie, załamania powierzchni, itp.) . 

W miejscach, w których grubość ta jest najmniejsza może następować 

najszybsze odsłonięcie lakierowanej powierzchni. Takie odsłonięte 

„wysepki‖ na woskowanej powierzchni staja się miejscami, od których 

rozpoczyna się degradacja całej warstwy wosku.  
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5. Wnioski 

Wykonane badania wskazują na skuteczności mycia w myjni bez-

dotykowej karoserii pojazdów. Wykazały skuteczne i efektywne usunięcie 

brudu z powierzchni karoserii podczas programu mycia zasadniczego 

środkiem HYDROCLEAN i gorącą wodą. Uzyskana wysoka zwilżalność 

powierzchni po myciu zasadniczym potwierdziła jego skuteczność oraz 

właściwe przygotowanie powierzchni do woskowania. Badania wosko-

wania na zimno i gorąco wykazały ich porównywalną skuteczność. 

Zbadanie zmian na powierzchni po nałożeniu hydrofobowej powłoki 

ochronnej w procesie woskowania na zimno z zastosowaniem polime-

rowego wosku osuszającego i na gorąco wskazują na skuteczność obu tych 

metod do uzyskania powierzchni hydrofobowych/ochronnych w programie 

woskowania. Mogą być one nałożone w programie myjni i być użyte do 

zabezpieczenia lakieru. Metody te nie dają najwyższego zabezpieczenia- 

najwyższej hydrofobowości karoserii tak jak metoda polegająca na 

nałożeniu pasty koloryzującej. Woskowanie na zimno może być dobrą 

metodą szybkiego zabezpieczania i „ujednolicenia‖ powierzchni przed 

nałożeniem warstwy wosku koloryzującego. Ze względu na porównywalny 

efekt hydrofobowości z woskowaniem na gorąco i niższą temperaturę 

nakładania i niższe koszty realizowania usługi, woskowanie na zimno może 

być polecane do nakładania powłok nabłyszczających w bezobsługowych 

myjniach samochodowych.  

Uwagi ogólne 

Praca została zrealizowana w ramach działalności Wschodniego Klastra 

Komunalnego, którego firma ComerLab jest członkiem we współpracy 

z firmą Hydrodynamic i Zakładem Handlowo Usługowym Jerzego Pieroga.  
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Ocena mycia i konserwacji powierzchni karoserii po procesach mycia 

nadwozi w myjniach bezdotykowych poprzez pomiar zwilżalności 

Streszczenie 

Zwilżalność powierzchni ma kluczowe znaczenie w dobrym wyglądzie i ochronie karoserii 

pojazdów. Nakładanie powłok nabłyszczających to złożony proces połączony z myciem 

i nałożeniem warstw woskujących. W pracy zbadano skuteczność środków myjących 

i porównywalne właściwości preparatów woskujących na zimno i na gorąco w myjniach 

bezdotykowych. 

Słowa kluczowe: myjnie bezdotykowe, woski, środki myjące, zwilżalność 

Wettability assessment of surface of car bodyworks after car washing 

and conservation processes in touchless carwashes  

Abstract 

A Surface wettability plays an essential role in a good appearance and protection of car 

bodyworks. Their covering by shining coatings is a complex process that is connected with a car 

washing and wax treatment. In this paper it was studied an effectiveness of car washing mixtures 

and comparable properties of waxes for cold and hot coating in touchless carwashes. 

Keywords: touchless carwashes, waxes, washing mixtures, wettability  
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

1. Wstęp 

Ochrona odgromowa jest jednym z podstawowych elementów bezpie-

czeństwa obiektów i budynków. Mimo niewątpliwie istotnej roli, ochrona 

ta nadal stanowi poważny problem. Spowodowane jest to głównie przez 

mocno przypadkową i nie do końca zbadaną naturę zjawiska jakim jest 

wyładowanie atmosferyczne. 

 Za protoplastę ochrony odgromowej uznaję się Benjamina Franklina 

który już w XVIII wieku zapoczątkował badania nad naturą wyładowań 

atmosferycznych. Intensywny rozwój metod analizy i obserwacji tych 

zjawisk nastąpił dopiero w XX wieku. Uzyskane wyniki pozwoliły na 

bliższe poznanie mechanizmów powstania oraz właściwości zjawiska 

wyładowania atmosferycznego. Mimo ciągłych prac badawczych, wiele 

zjawisk towarzyszących wyładowaniom piorunowym pozostaje niewy-

jaśniona, a postawione hipotezy wymagają dokładnej weryfikacji. 

2. Fizyczne podstawy wyładowania atmosferycznego 

Wyładowanie atmosferyczne jest chwilowym przepływem ładunku 

elektrycznego przez atmosferę i charakteryzuje się dużą wartością natę-

żenia prądu [1]. Źródłem tych wyładowań są ładunki elektryczne chmury 

burzowej, więc zjawisko wyładowania atmosferycznego jest ściśle 

związane z istnieniem burz piorunowych. Istnieją dwa podstawowe rodzaje 

burz: czołowe (frontowe) i burze termiczne.  

Burze frontowe powstają w umiarkowanym klimacie w miejscu zde-

rzających się mas zimnego i ciepłego powietrza lub ciepłego powietrza 

z nierównościami terenu. Ciepłe i wilgotne powietrze unosi się na duże 

wysokości i tam ulega schłodzeniu, dając tym samym początek rozległej 

chmurze burzowej. Chmura ta może rozprzestrzenić się na setki kilo-

metrów i przemieszać się z prędkością 50 km/h. Burze czołowe charak-

teryzują się niedużą częstością wyładowań atmosferycznych.  

                                                                
1 k.makar@doktoranci.pb.edu.pl, Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Wydział 

Elektryczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 
2 z.soljan@wp.pl, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Wydział 

Elektryczny, Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl 
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Burze termiczne charakteryzuje większa intensywność wyładowań niż 

burze frontowe. Powstają on pod wpływem unoszenia i silnego nagrzania 

dolnych mas wilgotnego powietrza na wysokości 15 km następuje 

ochłodzenie do około -40 ̊C. Wytworzone kropelki wody ulegają 

zamarzaniu. Podczas tego procesu formuje się chmura burzowa z dodat-

nimi i ujemnymi centrami o średniej gęstości rzędu 10 
-9

 A*s/m
3
 [2]. 

Mechanizm elektryzacji chmury burzowej jest zjawiskiem niezwykle 

skomplikowanym i złożonym. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić 

jego istotę [2]: 

• influencyjna (C. T. Wilsona); 

• rozrywanych kropel (G. C. Simpsona); 

• kondensacyjna (R. Gunna); 

• elektryzacji kryształów lodu (W. Findeisena); 

• konwekcyjna (B. Vonneguta); 

• indukcyjna (A. Pühringera). 

Najbliżej prawdy wydaje się stwierdzenie iż następuje jednoczesne 

oddziaływanie wielu czynników wskazanych w wymienionych teoriach, 

dając efekty wypadkowy. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwy dokładny 

opis tak przypadkowo kształtującego się zjawiska. 

Rozwój badań dotyczących zjawisk burzowych wskazuje na 

prawidłowości takie jak [2]:  

• w chmurze burzowej tworzona jest komora czynna, każda chmura 

może posiadać więcej niż jedną taką komorę, aktywność każdej 

z komór wynosi średnio ok. 30 minut, więc czas trwania burzy może 

trwać nawet kilka godzin; 

• komora czynna gromadzi w sobie ładunek przestrzenny który dzieli 

się na ładunek górny (w większości dodatni) i dolny (w większości 

ujemny), jego wartość może osiągać 10
3
 As; 

• ładunki przestrzenne, w szczególności ujemne, o wartości od ułamka 

do kilkudziesięciu As tworzą oddzielne centra; 

• natężenie pola elektrycznego pod komorą czynną ma wartość ok. 

0,1 kV/cm
3
. 

Jeżeli natężenie pola elektrycznego w komorze czynnej osiągnie 

lokalnie wartość 1 kV/cm
3
, z kryształków lodu lub kropel deszczu 

zaczynają powstawać wyładowania strimerowe i liderowe. Wyładowania 

liderowe są wyładowaniami wstępnymi, rozwijającymi się w kierunku 

ziemi. Wyładowania te mają postać strumienia ładunków i nazywane są 

liderem lub prekursorem. Lider jonizuje powietrze napotkane na swojej 

drodze co prowadzi do wytworzenia kanału wyładowania. Kanał 

wyładowania jest silnie zjonizowaną plazmą, skupiającą się wzdłuż drogi 

prekursora w promieniu ok, 0,5 cm. Lider zmierza w kierunku ziemi 

skokowo z częstością kroku ok. 50 µs i długością ok 50m. Pomiędzy 
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poszczególnymi krokami lidera w jego kierunku, część ładunku centrum 

burzowego, spływa utworzonym kanałem. Prowadzi to do lokalnego 

wzrostu natężenia pola elektrycznego przed liderem co skutkuje jego 

kolejnym krokiem. Kanał wyładowania jest znacznie rozgałęziony 

i rozprzestrzenia się w mocno przypadkowy sposób. Ładunek zgromadzony 

w kanale wyładowania sięgającym okolic ziemi ma wartość ok. kilku 

kulombów i jest równomiernie rozłożony wzdłuż całego kanału [1,2]. 

Wyładowanie wstępne (liderowe) rozwija się z prędkością ok. 300 km/s 

i w miarę jego rozwoju natężenie pola elektrycznego na powierzchni ziemi 

znacząco wzrasta, co prowadzi do powstania wyładowania oddolnego 

zwanego również liderem oddolnym. Lider oddolny jest wyładowaniem 

rozwijającym się od powierzchni ziemi w kierunku czoła lidera górnego. 

Wyładowania te pojawiają się w miejscach występowania zagęszczonych 

sił pola elektrycznego takich jak maszty, wieże komunikacyjne czy 

wysokie, wolnostojące drzewa. 

Podczas zetknięcia sie lidera odgórnego z liderem oddolnym, lub 

w przypadku jego braku z ziemią, następuje gwałtowna neutralizacja 

ładunku zgromadzonego w kanale wyładowania. Powstaje w ten sposób 

pierwsze wyładowanie główne, spowodowane nagłym wzrostem prądu 

płynącego w kanale wylądowania. Zjawisko te rozwija się z dużą 

prędkością (od 10% do 50% prędkości światła) i odprowadza ładunek 

zgromadzony w kanale do ziemi. Po krótkim czasie po pierwszym impulsie 

(ok. kilkadziesiąt milisekund), tą samą drogą rozwija się następne 

wyładowanie zwane wyładowaniem strzałowym lub liderem ciągłym, co 

prowadzi do kolejnych wyładowań głównych [1].  

Do momentu rozładowania centrum ładunku powstają kolejne 

wyładowania główne w kanale wyładowania, nazywane wyładowaniami 

następnymi. Centrum może być "doładowywane" z sąsiednich centrów 

w skutek wyładowania wewnątrz chmury. Pomiędzy wyładowaniami 

impulsowymi w kanale wyładowania może płynąć tzw. prąd długotrwały, 

który może odprowadzić ponad dwa razy większy ładunek w porównaniu 

do wyładowania impulsowego. Wyładowanie strzałowe rozwija się po 

zaniku prądu ciągłego. Czas miedzy poszczególnymi składowymi 

wyładowania wynosi od 20ms do 200ms. Zwykle liczba wyładowań 

w kanale ogranicza się do 3-4, jednak może dochodzić nawet do 30-40 [1, 2]. 

Wyładowania dzieli się ze względu na kierunek rozwoju (odgórne 

i oddolne) i biegunowość ładunku (+ i -) w miejscu zapoczątkowania 

wyładowania, co daje 4 typy wyładowania. Dodatkowo każde z wyładowań 

może być zupełne (b) i niezupełne (a). Zestawienie typów wyładowań 

zostało przedstawione w tabeli 1. W przypadku obiektów niewysokich 

znajdujących się na terenach równinnych, ok. 80% wyładowań to 

wyładowania typu 1. W tym przypadku zagrożenie piorunowe z uszko-
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dzeniami zależne jest od typu 1b, gdyż wyładowania niezupełne typu 1a 

powodują jedynie zakłócenia elektromagnetyczne. W przypadku obiektów 

wysokich, dominującym typem wyładowań jest typ 2. Typ wyładowania 3 

a w szczególności 3b jest niezwykle rzadki. Częściej występuje wyła-

dowanie typu 4 i stanowi ok 13% wyładowań. Rodzaj ten jest szczególnie 

istotny z uwagi na przenoszony duży ładunek. Podczas oceny zagrożenia 

piorunowego dla obiektów niskich na równinie największe znaczenie ma 

wyładowanie typu 1b, a dla obiektów wyższych i położonych na 

wzniesieniach wyładowania typów 2 i 4 [2]. 

Tabela 1. Zestawienie typów wyładowań piorunowych [2] 

                       Typ 

Cecha 

1 2 3 4 

a b a b a b a b 

Wyładowanie odgórne x x   x x   

Wyładowania oddolne   x x   x x 

Biegunowość "-" x x     x x 

Biegunowość "+"   x x x x   

Wyładowania niezupełne x  x  x  x  

Wyładowania zupełne  x  x  x  x 

3. Parametry prądu piorunowego 

Do celów analizy teoretycznej zagrożeń piorunowych zakłada się że 

prąd płynący w kanale wyładowania składa się z [1]: 

• prądów impulsowych (pierwsze i następne wyładowania główne)  

– prądy o dużej stromości narastania czoła (0,5 - 200 kA/µs), 

krótkim czasie do półszczytu (100 - 1000 µs) i dużej wartości 

szczytowej (2 – 200 kA); 

• prądu długotrwałego - prąd pojawiający się w przerwach pomiędzy 

prądami impulsowymi, może następować bezpośrednio po impulsie 

lub narastać powoli, o czasie trwania do ok. kilkuset milisekund 

i wartości szczytowej 30 - 500 A (nawet do kilkudziesięciu 

kiloamperów). 

Parametry charakteryzujące prąd piorunowy wyładowania doziemnego to [2]:  

 wartość szczytowa I; 

 maksymalna stromość narastania 𝑠 =   
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 
𝑚𝑎𝑥

 ; 

 czas trwania czoła T1; 

 czas do półszczytu T2; 

 przenoszony ładunek 𝑄 =   𝑖 𝑑𝑡; 

 impuls kwadratu prądu 𝑊 =   𝑖2  𝑑𝑡 lub inaczej energia właściwa, 

wydzielana przez prąd piorunowy w rezystancji 1 Ω; 

 liczba udarów prądowych w wyładowaniu wielokrotnym n; 
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 gęstość wyładowań piorunowych doziemnych N. 

Wymienione wyżej parametry mają charakter silnie losowy i podlegają 

ocenie statystycznej. Najbardziej efektywną aproksymację ich wartości 

zapewnia rozkład logarytmiczno-normalny. Rozkłady prawdopodobieństw 

podstawowych parametrów prądów piorunowych zostały ujętych w normie 

PN-EN 62305-1 Norma mówi również, ze do celów symulacji należy 

przyjąć prąd pioruna składający się z: 

 pierwszego udaru o biegunowości dodatniej lub ujemnej; 

 udarów następnych o biegunowości ujemnej; 

 udaru długotrwałego o biegunowości dodatniej lub ujemnej. 

W normie określono również wartości parametrów charakteryzujących 

poszczególne składowe w odniesieniu do wymaganych poziomów ochrony 

obiektów (Tabela 2). 

Tabela 2. Maksymalne wartości parametrów pioruna zgodnych z LPL (ang. Lightning Protection 

Level – poziom ochrony odgromowej) [3] 

Parametry prądu piorunowego LPL 

I II III - IV 

Pierwszy udar 

dodatni 

Wartość szczytowa I [kA] 200 150 100 

Ładunek udaru QSHORT [C] 100 75 50 

Energia właściwa W/R [MJ/Ω] 10 5,6 2,5 

Parametry czasu T1/T2 [µs/µs] 10/350 

Pierwszy udar 

ujemny 

Wartość szczytowa I [kA] 100 75 50 

Średnia stromość di/dt [kA/µs] 100 75 50 

Parametry czasu T1/T2 [µs/µs] 1/200 

Następny udar Wartość szczytowa I [kA] 50 37,5 25 

Średnia stromość di/dt [kA/µs] 200 150 100 

Parametry czasu T1/T2 [µs/µs] 0,25/100 

Udar 

długotrwały 

Ładunek udaru długotrwałego 

QLONG [C] 

200 150 100 

Parametry czasu TLONG [s] 0,5 

4. Wymagania stawiane instalacjom odgromowym 

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi 

prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz 

eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego 

oraz urządzeń w nim zainstalowanych [4].  

Zgodnie z Prawem Budowlanym urządzenia piorunochronne LPS (ang. 

Lightning Protection System) powinny być wykonane zgodnie z Polskimi 

Normami. Podobne wymagania ujęto w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury [5]: „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą 

przed wyładowaniami atmosferycznymi. Obowiązek ten odnosi się do 
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budynków wyszczególnionych W Polskiej Normie dotyczącej ochrony 

odgromowej obiektów budowlanych‖ (§53. pkt 2).  

„Instalacja piorunochronna, o której mowa w §53. pkt 2, powinna być 

wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej 

obiektów budowlanych„ (§184).  

W opisie technicznym każdego projektu znajduje się zapis: „budować 

w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej‖. Dla ochrony przed zagrożeniem wywołanym prądami 

piorunowymi głównym źródłem wiedzy technicznej są normy dotyczące 

ochrony odgromowej. Na dzień dzisiejszy najistotniejsza wiedza z tego 

zakresu zebrana jest w normach: 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem; 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia; 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

W tym momencie należy wspomnieć iż Obwieszczenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie,( Dz.U. 2015 poz. 1422) powołuje normy z roku 2008 i 2009 

mimo że PKN wprowadził już nowsze normy. Jest to luka legislacyjna 

szczególnie że dotyczy norm gwarantujących bezpieczeństwo ludzi i ich 

mienia. Na potrzeby tego referatu przyjęto wytyczne ujęte w nowszych 

normach (wymienionych wyżej), prezentujących zasady najnowszej wiedzy 

technicznej , mimo iż z prawnego punktu widzenia obowiązują wciąż 

normy starsze. 

Zakres tematyczny powyższych norm został zestawiony w Tabeli 3. 

Normy z serii PN-EN 62305 są wynikiem restrukturyzacji norm serii PN-

IEC 61024, PN-IEC 61312 oraz norm międzynarodowych IEC 61662+A1, 

IEC 61819, IEC 61312-4 i IEC 61312-5 [4]. 

Aby skutecznie zrealizować proces projektowania kompleksowej 

ochrony odgromowej obiektów budowlanych, należy posiadać wiedze 

z dziedzin takich jak [4]:  

 ochrona odgromowa obiektów budowlanych; 

 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym; 

 ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej budynku; 

 ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów; 
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 wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych; 

 badanie i dobór urządzeń ograniczających przepięcia w instalacjach 

elektrycznych oraz liniach przesyłu sygnałów; 

 badanie odporności urządzeń systemów na działanie prądów i napięć 

udarowych i dopuszczalnych poziomów odporności na te udary; 

 badanie odporności urządzeń na działanie impulsu elektro-

magnetycznego; 

 koordynacji układania przewodów różnych rodzajów instalacji; 

 dobór materiałów stosowanych w instalacjach odgromowych. 

Tabela 3. Zakres tematyczny norm serii PN-EN 62305 [4]. 

Norma Zakres tematyczny 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektów wyłącznie z ich instrukcjami 

i osobami oraz urządzeń usługowych przyłączonych do obiektu. 

Z wyłączeniem: 

urządzeń kolejowych; 

pojazdów okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych; 

wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych; 

rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych 

nieprzyłączonych do obiektu. 

PN-EN 62305-2 Oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe 

wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach 

usługowych. Wybór poziomów ochrony urządzenia 

piorunochronnego. 

PN-EN 62305-3 Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami 

fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed 

porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w pobliżu 

urządzenia piorunochronnego: 

projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS 

w obiektach dowolnej wielkości; 

ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem 

napięciami dotykowymi i krokowymi. 

PN-EN 62305-4 Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i testowanie 

systemu środków ochrony przed oddziaływaniem LEMP na 

urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu 

redukcji ryzyka trwałych szkód pod wpływem piorunowych 

impulsów elektromagnetycznych. 

Tak szeroko zakrojony zakres wymaganej wiedzy potwierdzony został 

już w normie PN-IEC 61024-1-2, która mówi „LPS powinny być 

projektowane i wykonywane przez specjalistów od projektowania 

i wykonawstwa instalacji piorunochronnych‖ (pkt 2.1.). Norma PN-EN 

62305 również mówi że: „Urządzenie piorunochronne (LPS) powinno być 

projektowane i wykonywane przez projektantów i wykonawców urządzeń 

piorunochronnych‖ (pkt E4.1), „Projektant i wykonawca urządzenia 

piorunochronnego powinien posiadać umiejętność oceny zarówno 

elektrycznych jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego 
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i znać dobrze ogólne zasady kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)‖ 

(pkt E4.1) oraz „Projektant ochrony odgromowej powinien umieć ocenić 

skutki korozji i decydować, kiedy istnieje konieczność zwrócenia się 

o pomoc do eksperta‖ (pkt E4.1).  

5. Ocena konieczności stosowania środków ochrony odgromowej 

Wybór odpowiednich środków ochrony odgromowej zależy od rodzaju 

obiektu i skutków jakie wyładowania mogą spowodować. Wybór ten 

powinien być przeprowadzony na podstawie odpowiednich norm, do 

których przede wszystkim zaliczana jest seria norm PN-EN 62305. Polskie 

prawo dopuszcza stosowania rozwiązań niezgodnych z normami pod 

rygorystycznym warunkiem iż zapewni ono nie mniejsze bezpieczeństwo 

niż te które przewidziane jest w normie [2]. 

W zależność od rodzaju, właściwości i lokalizacji obiektu, może być on 

całkowicie odporny na wylądowania atmosferyczne, może ulegać różnym 

uszkodzeniom, a nawet całkowitemu zniszczeniu. Zagrożone są również 

istoty żywe znajdujące się w obrębie obiektu lub w jego okolicy. Wyróżnia 

się wyładowania bezpośrednio w obiekt i linie wchodzące do niego oraz 

wyładowania pobliskie. Na ogół skutki wyładowań bezpośrednich są dużo 

większe od skutków w przypadku trafień pobliskich, ale częstość ich 

występowania jest nieporównywalnie mniejsza. Na podstawie oddziaływań 

piorunowych i stopnia redukcji zagrożenia za pomocą dobranych środków 

ochrony dokonywana jest ilościowa ocena ryzyka za pomocą metody 

zarządzania ryzykiem [6]. 

Ogólne wyrażenie przedstawiające ryzyko wystąpienia szkody 

piorunowej w obiekcie, ma postać: 

 

LPNR **        (1) 

 

gdzie: R – ryzyko szkód, N – liczba groźnych zdarzeń,  

P – prawdopodobieństwo uszkodzenia, L – strata wynikowa. 

W skład definicji ryzyka R wchodzą źródła, typy szkód i straty 

piorunowe. Prąd pioruna jest głównym źródłem uszkodzenia. Z uwagi na 

miejsce jego uderzenia rozróżniamy następujące źródła [6]: 

 S1 - wyładowania w obiekt; 

 S2 - wyładowania w pobliżu obiektu; 

 S3 - wyładowania w urządzenie usługowe; 

 S4 - wyładowania w pobliżu urządzenia usługowego. 

Wyładowanie atmosferyczne może powodować uszkodzenie 

w zależności od charakterystyki rozważanego obiektu. Najbardziej istotne 

są rodzaj konstrukcji, zastosowanie i zawartość, rodzaj urządzenia 
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usługowego i przewidziane środki ochrony. Z powodu, iż analiza ryzyka 

przeprowadzana jest w celach praktycznych, za użyteczne uznaje się trzy 

podstawowe typy uszkodzeń, które mogą wystąpić jako skutek wyładowań 

atmosferycznych [6]: 

 D1 - porażenie istot żywych; 

 D2 - uszkodzenie fizyczne; 

 D3 - awaria układów elektrycznych i elektronicznych. 

Każdy z typów uszkodzenia, pojedynczo lub wraz z innymi 

uszkodzeniami, może spowodować straty w rozważanym obiekcie. Typ 

start, zależy od właściwości obiektu i jego zawartości. Na potrzeby analizy 

ryzyka rozróżnia się następujące typy strat [6]: 

 L1 - utrata życia ludzkiego; 

 L2 - utarta usługi publicznej; 

 L3 - utrata dziedzictwa kulturowego; 

 L4 - strata materialna. 

Parametry obliczeniowe ryzyka grupowane są w zależności od rodzaju 

i źródła szkody na 8 komponentów [6]: 

 RA – komponent związany z porażeniem istot żywych napięciami 

krokowymi i dotykowymi w odległości do 3 od trafionego obiektu;  

 RB – komponent związany z fizycznym uszkodzeniem obiektu na 

skutek oddziaływań mechanicznych, termicznych oraz groźnego 

iskrzenia i zainicjowania pożaru lub wybuchu , który może również 

zagrażać środowisku; 

 RC – komponent dotyczący awarii systemów elektrycznych 

i elektronicznych spowodowanych wyładowaniem pioruna w obiekt; 

 RM – komponent analogiczny do RC dotyczący wyładowań w pobliżu 

obiektu; 

 RU – komponent analogiczny do RA dotyczący wyładowań we 

wchodzące do obiektu linie; 

 RV – komponent analogiczny do RB dotyczący wyładowań we 

wchodzące do obiektu linie; 

 RW – komponent analogiczny do RC dotyczący wyładowań we 

wchodzące do obiektu linie; 

 RZ – komponent analogiczny do RC dotyczący przepięć 

indukowanych na wchodzących do obiektów liniach 

spowodowanych przez pobliskie wyładowania. 

Charakterystyki obiektu i możliwe środki jego ochrony, wpływające na 

ocenę ryzyka przedstawione zostały w Tabeli 4. 
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Tabela 4. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka w obiekcie [6] 

                   Komponenty ryzyka 

Środki ochrony 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Powierzchnia zbierania x x x x x x x x 

Rezystywność powierzchni 

gruntu 

x        

Rezystywność podłogi     x    

Ograniczenia fizyczne, izolacja, 

napisy ostrzegawcze itp 

x    x    

LPS x x x x x x   

Ochrona skoordynowanymi SPD   x x   x x 

Ekran przestrzenny   x x     

Ekranowanie linii zewnętrznych     x x x x 

Ekranowanie linii wewnętrznych   x x     

Trasowanie   x x     

Sieć połączeń wyrównawczych   x      

Środki przeciwpożarowe  x    x   

Wrażliwość pożarowa  x    x   

Zagrożenia specjalne  x    x   

Udarowe napięcie 

wytrzymywane 

  x x x x x x 

Wartości tych komponentów wyznacza się z zależności bazujących na 

wzorze (1) aczkolwiek adresowanych do każdego z komponentów RX 

(gdzie X może oznaczać A, B, C, M, U, V, W, Z) poprzez nadanie im 

ogólnej postaci: 

 

XXXX LPNR **      (2) 

 

gdzie: NX – liczba groźnych zdarzeń, PX – prawdopodobieństwo 

wywołania szkody przez jedno zdarzenie, LX – relatywna strata 

spowodowana przez daną szkodę. 

 

Liczbę groźnych zdarzeń NX ustala się za pomocą zależności: 

 

XXgX CANN **      (3) 

 

gdzie: Ng – gęstość wyładowań na danym terenie, AX – pole 

równoważnej powierzchni zbierania wyładowań, CX - współczynnik 

środowiskowy. 

Ng jest liczbą wyładowań piorunowych na km
2
 na rok. Wartość ta 

dostępna jest z systemów lokalizacji wyładowań doziemnych rozcią-

gniętych w wielu obszarach świata [6]. 

Wyznaczając pole równoważnej powierzchni zbierania wyładowań AX 

zakłada się, że przy bezpośrednich wyładowaniach obejmuje ona swoim 
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zasięgiem pole od obiektu na odległość równą trzem jego wysokościom. 

Natomiast przy wyładowaniach pobliskich na odległość do 500m od 

obiektu i 1000m od linii. Współczynnik środowiskowy (w zależności od 

warunków) przybiera wartość od 0,25 do 2.  

O doborze środków ochrony odgromowej decyduje wartość całkowitego 

ryzyka będącą sumą wartości poszczególnych komponentów ryzyka: 

 







ZX

AX XXX LPNR **
     (4) 

 

Jeżeli wyliczona wartość R przekracza tolerowaną wartość RT, to należy 

zastosować dodatkowe środki ochrony aż do spełnienia warunku R  RT. 

Wartość tolerowanego ryzyka zależy od typu strat w sposób widoczny 

w Tabeli 5. 

Tabela 5. Zależność wartości tolerowanej ryzyka od typu strat [6] 

Typ straty Tolerowane wartości RT 

Utrata życia ludzkiego  10-5 

Utrata usługi publicznej lub dziedzictwa 

kultury 

10-3 

Strata materialna Wg rachunku ekonomicznego 

Jeżeli rozważany obiekt zostaje zakwalifikowany jako obiekt 

wymagający ochrony należy sięgnąć po normatywne środki ochrony 

opisane w części 3 i 4 norm serii PN-EN 62305. Uwzględniając różne 

oddziaływania piorunowe na obiekt i jego wyposażenie, można wyodrębnić 

dwie grupy takich środków [2]: 

 środki przeznaczone do ochrony obiektów przed bezpośrednim 
wyładowaniem – urządzenia piorunochronne LPS; 

 środki przeznaczone do ochrony urządzeń wewnątrz budynku przed 
elektromagnetycznym impulsem spowodowanym przez wyła-
dowanie piorunowe – środki ochrony przed wyładowaniami 
atmosferycznymi LEMP lub środki ochrony przed przepięciami 
wewnętrznymi SPM  

6. Podsumowanie 

Aby poprawnie zaprojektować i wykonać instalacje odgromową należy 
przyjąć odpowiednią dla rozważanego obiektu koncepcje ochrony 
i konsekwentnie ją realizować. Zagadnienie te jest szczególnie istotne 
w przypadku budynków wyposażonych w urządzenia i systemy elek-
troniczne, które są niezwykle wrażliwe na impulsy elektromagnetyczne. 
Bezawaryjne działanie tych urządzeń i systemów jest możliwe tylko 
w wypadku dobrze dobranych i zrealizowanych środków wewnętrznej 
ochrony odgromowej. Wykonanie projektu, jak i samej instalacji, powinno 
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zostać powierzone ekspertom z dziedziny ochrony odgromowej i kom-
patybilności elektromagnetycznej. 
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Przyczyny zniszczenia pręta ze stali H25T  

1. Wstęp 

Sprawność urządzeń w przemyśle energetycznym ma kluczowe zna-

czenie, zapewnia nie tylko korzyści ekonomiczne, lepszą wydajność, ale 

przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezawaryjność części maszyn 

i urządzeń oraz bezpieczeństwo. Uszkodzenie materiału z którego wyko-

nane są elementy urządzeń i maszyn stosowanych w energetyce skutkują 

awariami, które prowadzić mogą do przestoju bloku energetycznego 

i w konsekwencji do wymiernych strat ekonomicznych. Dlatego bardzo 

ważny jest dobór i zastosowanie odpowiednich materiałów posiadających 

w stanie dostawy jak najlepsze właściwości użytkowe i technologiczne oraz 

odpornych na odpuszczające działanie temperatury. W pracy przed-

stawiono wyniki badań strukturalnych i własności mechanicznych, które 

złożyły się na określenie przyczyn zniszczenia pręta wykonanego z żaro-

odpornej stali ferrytycznej H25T. Badany pręt stalowy stosowany był 

w instalacji energetycznej jako element zawieszenia rurociągu parowego 

pracującego w podwyższonej temperaturze. 

2. Charakterystyka stali H25T 

Stal H25T należy do stali żaroodpornych o strukturze ferrytu stosowana 

na elementy urządzeń energetycznych. Żaroodporność to cecha stali 

charakteryzująca ich odporność na działanie gazów utleniających oraz 

stopionych metali i soli w temperaturze powyżej 550ºC. Gazami są zwykle 

spaliny zawierające często: dwutlenek węgla, tlenek węgla (II), związki 

siarki i azotu oraz inne szkodliwie działające związki oraz drobne cząstki 

ciał stałych, jak np. popiół [1, 2]. Norma PN - EN 10095 charakteryzuje 

stale żaroodporne jako stale „ze skłonnością stopu do tworzenia zgorzeliny 

— warstwy produktów korozji na powierzchni, o zwartej budowie i ściśle 

przylegającej do podłoża. Stop posiada wtedy dobrą żaroodporność, gdyż 

dyfuzja jonów ze środowiska i jonów metalu w przeciwnym kierunku jest 
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utrudniona, a szybkość tworzenia się zgorzeliny jest mała‖ [3]. W urzą-

dzeniach, instalacjach elektroenergetycznych pracujących powyżej tzw. 

temperatury granicznej najważniejszą właściwością jest wytrzymałość na 

pełzanie (żarowytrzymałość), przy zachowaniu określonej odporności na 

utlenianie i korozję w temperaturze pracy. 

Wymagany zakres składu chemicznego stali ferrytycznej H25T 

przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Wymagany skład chemiczny stali H25T [4] 

% mas. 

C Si Mn P S Cr Ni    Ti 

max. 

0,15 

max. 

1,00 

max. 

0,80 

max. 

0,045 

max. 

0,03 
24,0-27,0 

max. 

0,60 

4 x C% 

do 0,80 

 

Podstawowym pierwiastkiem stopowym w ferrytycznej stali H25T jest 

chrom. Pierwiastek ten jest konieczny do wytworzenia na powierzchni stali 

warstwy pasywnej. Inne pierwiastki mogą zwiększać efektywność chromu 

w tworzeniu i utrzymaniu warstwy pasywnej, natomiast same nie mogą 

uczynić stal odporną na korozję. W środowiskach mało agresywnych 

wystarczającą zawartością jest 10,5% chromu, aby stal była odporna na 

korozję. Wraz ze wzrostem zawartości chromu rośnie odporność korozyjna 

warstwy pasywnej, natomiast pogarszają się właściwości mechaniczne, 

wytwórcze i spawalność stali. Z kolei dodatek tytanu w stali żaroodpornej 

stosowany jest w celu związania pierwiastków międzywęzłowych (przede 

wszystkim węgla i azotu) w trwałe związki (węgliki, azotki, węgliko-

azotki), aby ograniczyć lub całkowicie wyeliminować skłonność stali do 

korozji międzykrystalicznej. Tytan jest pierwiastkiem silnie węgliko-twór-

czym, o znacznie większym od chromu powinowactwie do węgla i azotu. 

Zdolność ta związana jest niejako z położeniem tego pierwiastka w ukła-

dzie okresowym i wynikającą z tego wartością elektroujemności. Zgodnie 

z tym skłonność do tworzenia węglików jest tym większa im pierwiastek 

węglikotwórczy znajduje się dalej na lewo od żelaza w układzie okreso-

wym pierwiastków. Pierwiastki węglikotwórcze można uszeregować 

według wzrastającej zdolności do tworzenia wydzieleń, jak następuje: 

żelazo, mangan, chrom, wolfram, molibden, wanad, tytan, cyrkon, niob. 

Tytan tworzy węgliki, azotki proste o sieci krystalicznej regularnej typu 

NaCl i ogólnym wzorze MC. Stale, które w swoim składzie chemicznym 

zawierają tytan nazywane są stalami stabilizowanymi. Węgliki, azotki typu 

TiX (gdzie: X = C, N) wydzielają się w czasie krystalizacji stopu z cieczy 

(stąd nazywane wydzieleniami pierwotnymi) i przyczyniają się do 

ograniczenia rozrostu ziarna [5, 6]. Stal H25T dostarczana jest w stanie 

wyżarzonym, po wyżarzaniu zmiękczającym w temperaturze 730-780
o
C, 
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z następnym chłodzeniem w wodzie lub na powietrzu. Po obróbce cieplnej 

stal powinna posiadać strukturę składającą się z ferrytu i wydzieleń typu 

TiX [4]. Stal H25T charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 

czynników korozyjnych do temperatury 1150
0
C. Właściwości mechaniczne  

– granica pełzania, podobnie jak innych materiałów żaroodpornych nie są zbyt 

wysokie (tabela 2).  

Tabela 2. Granica pełzania R1/1000 stali H25T w stanie wyżarzonym [4] 

L.p. Temperatura, 0C 

 

Granica pełzania R1/1000 

[MPa] 

1. 600,0 29,0 

2. 700,0 10,0 

3. 800,0 4,0 

4. 900,0 1,5 

5. 1000,0 0,7 

 

Wysokochromowa stal H25T ze względu na żaroodporność znalazła 

zastosowanie głównie na elementy pieców przemysłowych mało 

obciążonych mechanicznie takie jak: płyty denne, szyny mufle, ruszty. 

Dodatkowo stal ta może być używana do produkcji:  

• skrzynek do nawęglania; 

• osłon termopar; 

• tygli do kąpieli ołowianych;  

• części aparatury do destylacji siarki; 

• narzędzi dla przemysłu szklarskiego; 

• koszy do wypalania porcelany; 

• osłon termoelementów [4]. 

3. Rola fazy sigma w wysokochromowych stalach ferrytycznych 

Faza sigma krystalizuje w układzie sieci tetragonalnej. Wydzielania tej 

fazy w wysokochromowych stalach są zjawiskiem bardzo niekorzystnym. 

Szybkość i najwyższa temperatura wydzielenia fazy sigma rosną wraz ze 

wzrostem zawartości chromu w stali (rys. 1). 
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Rysunek 1. Wpływ zawartości chromu w stali odpornej  

na korozję na okres inkubacyjny wydzielania fazy sigma [5] 

Wszystkie pierwiastki stabilizujące ferryt, między innymi pierwiastki 

węglikotwórcze np. tytan powodują, że faza ta tworzy się przy mniejszej 

zawartości chromu. Przewidywanym miejscem zarodkowania fazy sigma 

są głównie granice ziaren ferrytu, w następnej kolejności faza ta wydziela 

się wewnątrz ziaren, głównie na węglikach. Wydzielenie tej fazy w stopach 

ferrytycznych skutkuje wzrostem kruchości oraz spadkiem odporności na 

korozję niezależnie od oddziaływania medium. Wydzielenie tej fazy 

powoduje wzrost skłonności tej stali do korozji wżerowej i między-

krystalicznej. Wzrost kruchości – spadek odporności na pękanie związany 

jest nie tylko z powstawaniem fazy sigma, lecz zależy również od kształtu, 

wielkości i rozmieszczenia tej fazy [5-10]. Wydzielenia fazy sigma 

wpływają również na obniżenie wytrzymałości na pełzanie stali, gdyż 

granica międzyfazowa faza sigma (ferryt) jest miejscem uprzywi-

lejowanego zarodkowania pustek pełzaniowych [9].  

4. Cel pracy  

Celem pracy było określenie przyczyn zniszczenia pręta stosowanego 

jako element zawieszenia wężownic przegrzewacza pary między-stop-

niowej. Dla osiągnięcia założonego celu wykonano następujące badania:  

• analiza składu chemicznego; 

• badania mikrostrukturalne za pomocą mikroskopii świetlnej 

i skaningowej mikroskopii elektronowej; 

• rentgenowską analizę fazową; 

• badania właściwości mechanicznych: 

• pomiar twardości metodą Vickersa badanego pręta, 
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• statyczna próba rozciągania, 

• próba udarności przy wykorzystaniu młota Charpy’ego. 

5. Metodyka badawcza i materiał do badań 

Analizę składu chemicznego wykonano za pomocą spektrometru 

iskrowego SpectroLab K2. Badania mikroskopowe wykonano przy użyciu 

mikroskopu świetlnego Axiovert 25 (OM) firmy Carl-Zeiss Jena z przys-

tawką umożliwiającącyfrowy zapis zdjęć oraz skaningowego mikroskopu 

elektronowego Joel JSM 6610LV (SEM). Badania strukturalne przepro-

wadzono za pomocą konwencjonalnie przygotowanych zgładów meta-

lograficznych trawionych odczynnikiem – chlorkiem żelaza. Pomiar 

twardości wykonano za pomocą twardościomierza Vickersa Hardness 

Tester FV – 700 firmy FutureTech przy obciążeniu penetratora wyno-

szącym 30 kG (294,3 N) i czasie działania obciążenia wynoszącego 10-15s. 

Statyczną próbę rozciągania wykonano za pomocą maszyny wytrzy-

małościowej Zwick/Roell Z100, stosując standardowe, okrągłe próbki 

o początkowej średnicy pomiarowej równej 5 mm. Próbki rozciągano ze 

stałą prędkością posuwu trawersy wynoszącą 0,05 
mm

s
. Próbę udarności 

wykonano stosując standardowe próbki udarnościowe z naciętym karbem 

typu V. Uzyskane wyniki badań właściwości mechanicznych były średnią 

z trzech prób (statyczna próba rozciagania, próba udarności) oraz z pięciu 

pomiarów (pomiar twardości). Badania właściwości mecha-nicznych 

przeprowadzono zgodnie z wymaganiami zawartymi w przed-miotowych 

normach. Ze względu na brak w normie PN – 71/H-86022 dla badanego 

gatunku stali wymaganych, minimalnych właściwości mecha-nicznych 

określonych w temperaturze pokojowej właściwości te odniesiono do 

danych zestawionych w [11]. Właściwości badanego materiału w stanie 

poeksploatacyjnym odniesiono do właściwości w stanie dostawy, zgodnie 

ze świadectwem odbioru dostawcy. Rentgenowską analizę fazową 

przeprowadzono przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego firmy Seifert 

XRD 3003T-T połączonego za pomocą interfejsu z komputerem PC. Do 

badania wykorzystano lampę rentgenowską z anodą kobaltową o długości 

fali λKα = 0,17902 nm będącą zródłem promieniowania X-ray.  

Materiałem do badań były próbki pobrane z uszkodzonego pręta 

stalowego o średnicy 12 mm, stosowanego w instalacji energetycznej jako 

zawieszenie wężownic przegrzewacza pary międzystopniowej (rys. 2). 

Zerwanie pręta w czasie eksploatacji nastąpiło w pobliżu karbu techno-

logicznego – połączenia spawanego. 
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Rysunek 2. Przedmiot badań – pręt ze stali H25T 

Badany element eksploatowany był przez około 17470 godzin w tem-

peraturze 720
0
C. Skład chemiczny materiału pręta przedstawiono w tabeli 

3. Analiza uzyskanego składu chemicznego wykazała, że materiał pręta 

wykonany był z żaroodpornej stali ferrtycznej H25T. 

Tabela 3. Skład chemiczny stali H25T 

% mas. 

C Si Mn P S Cr Ni Ti 

0,096 0,390 0,550 0,021 0,010 25,180 0,520 0,420 

5.1. Badania mikrostrukturalne 

Mikrostrukturę badanej stali po eksploatacji przedstawiono na rysunku 

3. Badania mikrostrukturalne wykazały, że stal H25T charakteryzowała się 

po eksploatacji podwyższonej temperaturze, mikrostrukturą ferrytyczną 

z tzw. ciągłą siatką wydzieleń po granicach ziaren (rys. 3). Przeprowadzone 

badania rentgenostrukturalne wykazały, że tymi zaobserwowanymi 

w mikrostrukturze wydzieleniami była międzymetaliczna faza sigma (rys. 4).  

Obecność wydzieleń fazy sigma w stalach żarowytrzymałych jest 

zjawiskiem bardzo niekorzystnym, gdyż przyczynia się do znacznego 

pogorszenia właściwości plastycznych i ciągliwości – wzrost kruchości. 

W badanej stali (rys. 4a) w pobliżu spoiny w obszarze strefy wpływu 

ciepła obserowano mikrostrukturę z rozrośniętym ziarnem ferrytu. 

W strefie tej również występowała ciągłą siatka wydzieleń. Żaroodporne 

stale ferrytyczne w czasie spawania w obszarze strefy wpływu ciepła mają 

dużą skłonność do rozrostu ziarna [12, 13]. Wzrost wielkości ziarna  

– struktura gruboziarnista materiału konstrukcyjnego wpływa na obniżenie 

właściwości plastycznych i ciągliwość stali.  

 5,5 cm 
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Rysunek 3. Mikrostruktura stali H25T, siatka wydzieleń fazy sigma  

po granicach ziaren ferrytu: a) OM; b) SEM 

 

Rysunek 4. Dyfraktogram uzyskany dla stali H25T: Feα – ferryt stopowy;  

FeCr – międzymetaliczna faza sigma  
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Rysunek 5. Wydzielenia w stali H25T: a) azotek tytanu, b) węglik bogaty w niob i tytan 

W mikrostrukturze oprócz wydzieleń fazy sigma, obserwowano również 

wydzielenia azotków tytanu (rys. 5a) oraz węglików bogatych w niob 

i tytan (rys. 5b). Wydzielenia te obserwowano zarówno po granicach ziaren 

ferrytu (rys. 5a), jak i wewnątrz ziaren ferrytu (rys. 5b).  

5.2. Fraktografia przełomu 

Makroskopowy obraz przełomu uszkodzonego pręta przedstawiono na 

rysunku 6. Zniszczenie badanego pręta nastąpiło w wyniku pęknięcia 

kruchego bez widocznego odkształcenia plastycznego poprzedzającego 

zniszczenie badanego elementu, a sam przełom wykazywał morfologię 

drobnoziarnistą.  

 

Rysunek 6. Makroskopowy obraz przełomu pręta w miejscu pęknięcia 
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Rysunek 7. Fraktografia przełomu uszkodzonego elementu 

Przeprowadzone badania fraktograficzne potwierdziły badania 

makroskopowe (rys. 6), że zniszczenie badanego elementu miało charakter 

kruchy (rys. 7). Przeprowadzone obserwacje przełomu ujawniły wystę-

powanie dwóch mechanizmów pękania kruchego – mechanizm transkrys-

taliczny łupliwy oraz mechanizm międzykrystaliczny. Pękanie transkrys-

taliczne łupliwe (poprzez ziarna) zachodzi w płaszczyznach łupliwości, tj. 

w płaszczyznach sieciowych o małej energii powierzchniowej. Kruche 

pękanie mechanizmem międzykrystalicznym (po granicach ziaren) ma 

miejsce, gdy energia powierzchniowa granic ziaren jest mniejsza od energii 

powierzchniowej w płaszczyznach łupliwości ziaren. Zmniejszenie spój-

ności materiału na granicach ziaren może wynikać między innymi z: 

osłabienia sił spójności ziaren, procesów wydzieleniowych faz kruchych po 

granicach ziaren itp. [14].  
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5.3. Badania właściwości mechanicznych 

Właściwości prętów wykonanych ze stali H25T w stanie dostawy wraz 

wymaganiami dla tego gatunku materiału zestawiono w tabeli 4.  

Tabela 4. Właściwości pręta w stanie dostawy (zgodnie ze świadectwem odbioru) 

 Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 
HB 

Badany 

materiał 512 579 23 74 198 

Wymagania 

[11] min. 295 min. 440 min. 20 min. 45 max 219 

 

Właściwości mechaniczne badanego pręt w stanie dostawy (zgodnie ze 

świadectwem odbioru) spełniały wymagania dla tego gatunku materiału. 

Na uwagę zasługują wysokie właściwości wytrzymałościowe tej stali 

w stanie dostawy, przy jednocześnie spełnionych wymaganiach doty-

czących właściwości plastycznych. Wyniki badań właściwości mecha-

nicznych materiału pręta po eksploatacji zestawiono w tabeli 5-7.  

W tabeli 5 zestawiono uzyskane wyniki pomiarów twardości badanego 

materiału po eksploatacji oraz przeliczoną wartość dla pomiaru twardości 

metodą Brinella. Średnia wartość twardości badanego elementu wynosiła 

313 HV30, co odpowiadało twardości Brinella wynoszącej 301 jednostek. 

Twardość badanego materiału po eksploatacji była wyższa o około 40% od 

maksymalnej dopuszczalnej wartości tego parametru. Wysoka twardość 

badanej stali o strukturze ferrytu w stanie dostawy, wynikać może głównie 

z umocnienia licznymi wydzieleniami fazy sigma.  

Tabela 5. Wyniki pomiarów twardości 

L.p. HV30 HBW 

1. 333 320 

2. 323 311 

3. 298 286 

4. 297 285 

5. 314 302 

Średnia 313 301 

odchylenie 

standardowe, s 
15,67 15,35 

Współczynnik 

zmienności, [%] 
5,01 5,10 

 

Zaobserwowany wzrost umocnienia miał również bezpośrednie 

przełożenie na uzyskane właściwości wytrzymałościowe i plastyczne 
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badanego materiału (tabela 6) oraz ciągliwość (tabela 7) badanego 

materiału.  

Tabela 6. Wyniki badań statycznej próby rozciągania 

L.p. 
Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

1. 680 1,5 

 

Wytrzymałość na rozciąganie badanej stali wynosiła 680MPa była 

o ponad 50% wyższa od wymaganego dla tego gatunku stali minimum (Rm 

min = 440MPa [11]). Brak wyznaczonej wartości granicy plastyczności 

(bądź umownej granicy plastyczności) dla tego materiału wynika z faktu, 

że badana stal w czasie próby rozciągania ulegała zniszczeniu w zakresie 

sprężystym (wartość stosunku Re/Rm była bliska jedności). 

Tabela 7. Wyniki próby udarności 

L.p. 
KV 

[J] 

KCV 

[J/cm2] 

1. 2 2,5 

2. 2 2,5 

3. 2 2,5 

4. 2 2,5 

5. 2 2,5 

Wysokim uzyskanym właściwościom wytrzymałościowym towa-

rzyszyła praktycznie zerowa plastyczność badanej stali. Wydłużenie 

procentowe po zerwaniu A wyznaczone w statycznej próbie rozciągania 

wynosiło 1,5%, przy wymaganej plastyczności wynoszącej Amin = 20% 

[11]. Bardzo niska uzyskana wartość wydłużenia A wskazuje na brak 

zdolności badanego materiału do odkształceń plastycznych. Potwier-

dzeniem powyższego był również brak mierzalnego przewężenia 

w zerwanych w trakcie badań próbkach. 

Wzrost umocnienia wydzieleniami fazy sigma mający swoje odzwier-

ciedlenie w wysokiej twardości oraz wytrzymałości na rozciąganie 

skutkował jednocześnie bardzo wysoką kruchością (tabela 6) oraz niską 

udarnością KV o wartości nie przekraczającej 20 J uzyskaną nie tylko 

w temperaturze pokojowej, ale również w czasie badania w temperaturze 

podwyższonej. Udarność KV materiału pręta w temperaturze badania 100, 

250 i 400
o
C wynosiła odpowiednio: 2, 4, 16 J. Minimalną wartość 
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udarności KV (KCV) dla większości materiałów konstrukcyjnych 

przyjmuje się na poziomie 27 J (35 J/cm
2
).

 

6. Podsumowanie 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie prawdopodobnej 

przyczyny zniszczenia pręta wykonanego ze stali H25T stosowanego jako 

element zawieszenia wężownic przegrzewacza pary międzystopniowej.  

Przeprowadzone badania wykazały, że główną przyczyną zniszczenia 

badanego pręta był niewłaściwy, z punktu widzenia właściwości, dobór 

danego gatunku stali jako materiału przeznaczonego na elementy 

zawieszenia. Stal H25T należy do gatunku stali żaroodpornym, czyli 

materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością na utlenianie 

i korozję. Badana stal nie jest natomiast materiałem przeznaczonym do 

pracy w warunkach pełzania (materiał żarowytrzymały), gdyż m.in. 

charakteryzuje się niską granicą pełzania. Zawieszenie ze względu na 

obciążenie pochodzącą od masy wężownic będzie pracować jednak 

w warunkach pełzania.  

Bezpośrednią przyczyną zniszczenia badanego pręta było natomiast 

wydzielanie się i rozrost cząstek międzymetalicznej fazy sigma po 

granicach ziaren ferrytu. Uprzywilejowane wydzielanie fazy sigma po 

granicach ziaren wynikało zapewne, ze zbyt niskiej jak dla tego gatunku 

stali temperatury jej eksploatacji.  

Wydzielanie fazy sigma przyczyniło się do wzrostu właściwości 

wytrzymałościowych – wytrzymałości na rozciąganie oraz twardości przy 

jednoczesnym spadku plastyczności i ciągliwości badanego materiału. 

Badany materiał pręta uległ zniszczeniu mechanizmem kruchym od 

odkształcenia plastycznego poprzedzającego jego zniszczenie. 
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Analiza przyczyn zniszczenia pręta ze stali H25T 

Streszczenie  
Sprawność urządzeń w przemyśle energetycznym ma kluczowe znaczenie, zapewnia nie tylko 
korzyści ekonomiczne, lepszą wydajność, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na 
bezawaryjność części maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwo. Dlatego bardzo ważny jest dobór 
odpowiednich materiałów o jak najlepszych własnościach wytrzymałościowych oraz odpornych 
na odpuszczające działanie temperatury. W pracy przedstawiono wyniki badań prętów stoso-
wanych w instalacji energetycznej wykonanych ze stali H25T. Badany element pracował jako 
zawieszenie rurociągów eksploatowanych w temperaturze 720°C przez około 7000 godzin. 
Przeprowadzone badania obejmowały analizę makro- i mikrostrukturalną, pomiar twardości 
i udarności oraz statyczną próbę rozciągania. Przeprowadzone badania wykazały, że główną 
przyczyną zniszczenia badanego pręta były wydzielenia fazy sigma w postaci tzw. ciągłej siatki 
po granicach ziaren. Oprócz wydzieleń fazy sigma w badanej stali ujawniono wydzielenia typu 
TiX (X=C, N).   
Słowa kluczowe: Stal H25T, energetyka, faza sigma 

Analysis of the causes of the destruction of the rod steel H25T  

Abstract  
Efficiency of the energy industry is crucial, not only provides economic benefits, better 
performance, but above all has a huge impact on the reliability of machine parts, equipment and 
safety. It is therefore very important to choose the right materials with the best mechanical 
properties and resistance to tempering temperatures. The paper presents the results of research 
rods used in the installation of energy made of steel H25T. The test piece worked as a suspension 
piping operated at 720°C for about 7000 hours. The study involved an analysis of macro- and 
microstructure, hardness measurement and impact resistance as well as static tensile test. The 
study showed that the main cause of the destruction of the test rod were separating sigma phase in 
the form of so-called. a continuous grid on the grain boundaries. Apart from the sigma phase 
precipitates in the steel test discloses the separation type TiX (X = C, N).  
Keywords: steal H25T, energetic, sigma phase 
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Warunki i mechanizmy usuwania wtrąceń 

niemetalicznych podczas produkcji stali 

1. Wstęp 

W latach ubiegłych stal o wysokim poziomie czystości charaktery-

zowało niskie stężenie siarki, fosforu czy gazów takich jak azot i wodór. 

Dziś producenci stali poddają swoje wyroby ścisłym kontrolom, które 

uwzględniają wiele innych pierwiastków takich jak miedź, cynk, ołów, 

nikiel czy chrom. Na tą chwile poziom zawartości niepożądanych skład-

ników w stali można uznać za opanowany. Problem stanowią wtrącenia 

niemetaliczne, które wymagają szczególnej uwagi. Powstają głównie 

podczas takich zabiegów jak odtlenianie czy odsiarczanie. Duży wpływ na 

ich ilość ma również proces krzepnięcia stali czy niszczenie wyłożenia 

ogniotrwałego. Wraz z postępem technologicznym poziom czystość stali 

ulega ciągłej poprawie. Gruntownym badaniom i analizom poddawane są 

takie czynniki jak pochodzenie, wielkość, rozmieszczenie czy właściwości 

plastyczne wtrąceń niemetalicznych. Uwzględniając pochodzenie wtrąceń 

niemetalicznych wyróżniamy dwa rodzaje: wtrącenia endogeniczne 

i egzogeniczne. Wtrącenia powstałe w ciekłej stali podczas procesów 

odtleniania i odsiarczania nazywamy endogenicznymi natomiast do 

wtrąceń egzogenicznych zaliczane są substancje pochodzące spoza kąpieli 

metalowej. Występowanie wtrąceń niemetalicznych znacznie obniża jakość 

produktu finalnego, są one również przyczyną uszkodzeń wyrobów 

gotowych w czasie ich użytkowania [1, 2].  

Wstępny proces usuwania wtrąceń niemetalicznych ze stali rozpoczyna 

się już na stanowisku obróbki pozapiecowej. Kąpiel metalowa przedmu-

chiwana jest gazem w tym wypadku argonem, który powoduje ruch 

ciekłego metalu, a tym samym unoszenie wtrąceń niemetalicznych do 

warstwy żużla. Gaz wdmuchiwany do kąpieli metalowej ma również 

bezpośredni wpływ na oczyszczanie ciekłej stali, dzięki łączeniu pęche-

rzyka gazu z wtrąceniem niemetalicznym. W dzisiejszych czasach 

większość produkowanej stali odlewa się używając technologii COS 

(ciągłe odlewanie stali). Ważną role w tym systemie odgrywa kadź 

pośrednia. Do głównych zadań tego urządzenia należało zapewnienie 
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ciągłości dostaw odlewanej stali. Z czasem kadź pośrednią uznano za 

świetny instrument do zminimalizowania ilości wtrąceń niemetalicznych. 

Odkryto, iż odpowiednio regulowany ruch ciekłej stali przepływającej 

przez kadź, jak również zjawiska mu towarzyszące mają zasadnicze 

znaczenie na wypływanie wtrąceń niemetalicznych do żużla [1, 3]. 

Prowadzenie badań mających na celu ustalenie przepływ stali przez 

kadź pośrednią w warunkach przemysłowych jest praktycznie niemożliwe. 

Związane jest to z charakterem prowadzonego procesu, w którym panuje 

wysoka temperatura, a przejrzystość zachodzących procesów jest ogra-

niczona. W związku z powyższym badania prowadzi się w laboratoriach. 

Do odwzorowania agregatów metalurgicznych stosuje się modele fizyczne 

tzw. modele wodne. Eksperymenty te uzupełniają badania z użyciem 

modelowania matematycznego, w którym wykorzystuje się algorytmy 

numeryczne. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przybliżenie problemu występowania wtrąceń 

niemetalicznych podczas produkcji stali. Poniższy artykuł odnosi się do 

mechanizmów usuwania wtrąceń niemetalicznych w warunkach rzeczy-

wistych, jak i badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelach 

wodnych oraz modelach matematycznych. 

3. Mechanizmy usuwania wtrąceń niemetalicznych podczas 

poszczególnych etapów produkcji 

Poznanie mechanizmów powstawania wtrąceń niemetalicznych oraz 

zjawisk zachodzących podczas procesów produkcji stali stało się ważnym 

aspektem prac badawczych. Wyeliminowanie wszystkich wtrąceń podczas 

procesu produkcyjnego jest niemożliwe, natomiast możliwe jest obniżenie 

ich ilości. W ostatnich latach stwierdzono, iż najlepsze możliwości 

oczyszczenia stali panują na stanowisku obróbki pozapiecowej. Znaczną 

redukcje wtrąceń niemetalicznych można uzyskać poprzez odpowiedni 

dobór żużla syntetycznego oraz zastosowania przedmuchiwania ciekłej stali 

gazem (argonem) w końcowej fazie procesu kadziowego. Zastosowanie 

gazu obojętnego znacznie zwiększa ilość usuwanych wtrąceń o małych 

średnicach. Zjawisko łączenia pęcherzyka gazu i wtrącenia nazwano 

„zjawiskiem adhezji‖ i ma miejsce podczas przecinania się ich trajektorii 

ruchu. Mechanizm ten ma jednak także swoje wady, ponieważ pęcherze 

gazu o zbyt małych wielkościach nie są w stanie przezwyciężyć prądów 

cyrkulacji zachodzących w ciekłej stali. Szanse w redukcji ilości wtrąceń 

niemetalicznych upatruje się również w przepływie stali przez kadź 

pośrednią. Odpowiednio uregulowany ruch ciekłej stali ma za zadanie 
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wspomóc usuwanie wtrąceń niemetalicznych. Ma to związek z flotacją 

cząstek niemetalicznych do żużla czy wyłożenia ogniotrwałego.  

 Zmianę ilości wtrąceń wypływających do żużla można określić za 

pomocą równania (1) [5]. 

 
𝑑𝑁𝑊𝑁

𝑑𝑡
=

−𝑈𝑤𝑧 ,𝑊𝑁  ∗𝑁𝑊𝑁 ∗𝐴𝑠𝑡/ż

𝑉𝑠𝑡
      (1) 

 

gdzie: NWN - liczba wtrąceń niemetalicznych, Uwz,WN - prędkość 

wznoszenia wtrąceń [m*s
-1

], Ast/ż - powierzchnia kontaktu ciekła stal – 

żużel [m
2
], Vst - objętość stali 

 

Na ilość usuwanych wtrąceń niemetalicznych wpływ ma wiele 

czynników taki jak wielkość wtrącenia, gęstość, czy temperatura krzep-

nięcia. Samoczynne usuwanie wtrąceń niemetalicznych spowodowane jest 

siłą wyporu, a wynika ona z różnic pomiędzy gęstością ciekłej stali oraz 

samych wtrąceń. W celu optymalnego wykorzystania naturalnego wypły-

wania cząsteczek do żużla wykorzystuje się przepływ stali wewnątrz kadzi 

w taki sposób, aby turbulencja ciekłej stali miała miejsce zarówno przy 

wlewie jak i w pozostałych obszarach kadzi. W czasie flotacji wtrąceń do 

fazy żużlowej napotykają one na swojej drodze różnego rodzaju przesz-

kody, takie jak wyłożenie ogniotrwałe czy elementy zabudowy. Część 

z nich odbija się od przeszkód lub przykleja np. do wyłożenia ognio-

trwałego co skutkuje ich pozostaniem w kąpieli [4,5].  

4. Badania modelowe przepływu stali w kadzi pośredniej 

W warunkach laboratoryjnych w celu przeprowadzenia badań używa się 

modelu wodnego kadzi pośredniej. Głównym celem przeprowadzanych 

doświadczeń jest identyfikacja parametrów jak i zmiennych procesowych 

przepływu stali przez kadź pośrednią. Jednym z głównych celów przepro-

wadzania badań na modelach wodnych jest poznanie ruchu ciekłego metalu 

podczas procesów produkcyjnych [4]. Przykładowy model fizyczny kadzi 

pośredniej został przedstawiony na rysunku 1. 

W celu prawidłowego odwzorowania procesu przepływu ciekłej stali 

przez kadź pośrednią powinno zachować się zgodność pomiędzy wymiarami 

geometrycznymi, hydrodynamicznymi jak i cieplnymi modelu wodnego 

w stosunku do obiektu rzeczywistego. Podczas tworzenia modelu wodnego 

należy uwzględnić dane techniczne kadzi przemysłowej, jest to możliwe 

dzięki tzw. skali wymiarowej. Wymiary przemysłowej kadzi pośredniej jak 

i modelu wodnego wykonanego w skali 1:3 prezentuje tabela 1. 

 



 

 

Warunki i mechanizmy usuwania wtrąceń niemetalicznych podczas produkcji stali 
 

73 

 

.  

Rysunek1. Przykładowe wymiary modelu kadzi pośredniej [6]  

Tabela 1. Wymiary przemysłowej kadzi pośredniej i modelu wodnego wykonanego w skali 1:3 [6] 

 
Symbol, 

Jednostka 

Kadź pośrednia 

Skala (1:1) 
Model wodny 

Skala (1:3) 

Objętość kadzi dla H V, m3 2,275 0,084 

Długość dna kadzi L1, m 3,140 1,047 

Szerokość dna kadzi B1, m 0,780 0,26 

Kąt nachylenia ɤ 7 7 

Poziom Wypełnienia H, m 0,8 0,266 

Dystans wlew- dno Zsh, m 0,6 0,2 

Położenie wlewu Lsh, m 0,335 0,122 

Średnica wlewu dsh, m 0,068 0,023 

Położenie wylewu  LSEN, m 2,885 0,962 

Średnica wylewu  dsen, m 0,070 0,023 

Podczas prowadzonych badań niełatwo jest osiągnąć analogie 

przepływów panujących w modelu kadzi przemysłowej, a warunkami 

panującymi w modelu wodnym. Szczególnie trudno jest wypracować stan 

podobieństwa cieplnego, z tego powodu naukowcy ograniczają się do 

wyboru dwóch fundamentalnych wielkości podczas badanego przepływu [4]. 

Istotnym elementem, który ma wpływ na otrzymane pomiary jest 

dynamika przepływu. Według Sahai i Emi najistotniejsze dla przepływów 

w kadzi pośredniej są liczba Reynoldsa i liczba Freunda. Liczba Freuda 

określa przepływ wywołany siłą grawitacji, natomiast liczba Reynoldsa 
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dynamikę przepływu. Równaniami (2) i (3) przedstawiono odpowiednio 

kryterium Reynoldsa i Freunda [6]. 

 

𝑄𝑤 = 𝑄𝑠𝑡
𝑑𝑦𝑑 ,𝑤

𝑑𝑦𝑑 ,𝑠𝑡
 
𝑣𝑤

𝑣𝑠𝑡
       (2) 

 

𝑄𝑤 = 𝑄𝑠𝑡  
𝑑𝑦𝑑 ,𝑤

𝑑𝑦𝑑 ,𝑡
        (3)  

 

gdzie: Q - objętość przepływu cieczy, v - lepkość kinetyczna cieczy, dhyd 

– średnica hydrauliczna przekroju poprzecznego kadzi pośredniej 

 

Makieta kadzi pośredniej wykonana w pomniejszeniu sprawia, iż obie 

liczby kryterialne nie mogą być spełnione jednocześnie. Wielu badaczy 

realizuje eksperymenty wybierając pomiędzy kryterium Frouda lub 

Reynoldsa. Dane dotyczące parametrów przepływu w kadzi pośredniej 

i w modelu wodnym przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Dane dotyczące parametrów przepływu w kadzi pośredniej i w modelu wodnym 

przedstawia [4,6] 

Cecha Symbol Jednostka 
Kadź 

Przemysłowa Modelowa 

Objętość natężenia 

przepływu 

Q 
dm3.s-1 5,399 1,000 

Lepkość kinematyczna 

cieczy 

V 
m2 . s-1 8,720 e-7 1,006e-6 

Prędkość cieczy na 

wlocie 

UWl m.s-1 1,487 2,478 

Średnia prędkość 

cieczy w kadzi 

U 
m.s-1 0,0077 0,0128 

Teoretyczny, średni 

czas przebywania 

tp s 421 84 

Liczba Reynoldsa Re - 10350 5172 

Liczba Frouda Fr - 5,100e-6 0,266 

Modele fizyczne kadzi pośredniej zbudowane są z płyt szklanych lub 

metapleksowych Dzięki takiej konstrukcji model jest przezroczysty, co 

zapewnia wgląd w reakcje zachodzące podczas prowadzonych 

doświadczeń. 

Wysoką dokładnością pomiaru podczas analizy intensywności 

turbulencji badanego przepływu w modelu wodnym kadzi pośredniej 

odznacza się metoda „LDA‖. Technika ta uznawana jest za bezinwazyjny 

sposób określa miejscowej prędkości płynu przy czym wykorzystuje prawo 

Dopplera. W skład stanowiska badawczego, w którym zastosowano układ 
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LDA wchodzi laser, transmiter, system przemieszczania, kontrola optyczna 

oraz analizator przepływu.  

Podczas prowadzenia eksperymentów wiązka świetlna lasera rozbijana 

jest na trójbarwne fale, które docierają do głowicy pomiarowej. Przeci-

nające się wiązki lasera określają objętość pomiarową następnie rozpro-

szone i odbite światło odbiera fotodetektor który zmienia intensywność 

światła w sygnał elektryczny. Analizator przepływu przetwarza otrzymany 

w ten sposób sygnał, a rozproszone światło informuje o częstotliwości 

dopplerowskiej. Na rysunku 2 zaprezentowano wyniki eksperymentalnych 

badań, które określają wektorowe pola przepływu w kadzi pośredniej przy 

zastosowaniu techniki LDA [4]. 

 

Rysunek 2. Wektorowe pole przepływu cieczy w kadzi pośredniej ujawnione techniką LDA 

4.1. Usuwanie wtrąceń niemetalicznych w modelu wodnym kadzi 

Prowadząc badania na modelach wodnych kadzi pośredniej wtrącenia 

niemetaliczne odwzorowane są za pomocą mikrocząstek. Najczęściej 

wykonane ze szkła bądź polimerów. Jednym z czynników determinującym 

poprawność prowadzonych badań jest dobór cząstek o określonych 

średnicach i gęstości odwzorowujących modelowane warunki. W celu 

zminimalizowania różnic pomiędzy wtrąceniami niemetalicznymi, 

a mikrocząsteczkami stosowanymi podczas eksperymentów naukowcy 

najczęściej stosują kryterium Reynoldsa. Twierdzenie to uwzględnia 

stosunek prędkości wody w badanym modelu do prędkości osiąganej przez 

ciekła stal w kadzi pośredniej (4). 

 
𝑈𝑤

𝑈𝑠𝑡  
=

1

𝐾
         (4) 

 

gdzie: K - stosunek skali wymiarowej 
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Prędkości wznoszenia jakie osiągają cząsteczki zarówno w modelu 

fizycznym jak i w kadzi przemysłowej można wyliczyć za pomocą prawa 

Stokesa dla modelu wodnego według. równania (5), a dla kadzi 

przemysłowej według równania (6) [4]. 

 

𝑈𝑤𝑧 ,𝑐𝑧 =
𝑔∗𝑑𝑐𝑧  

2 (𝑝𝑤−𝑝𝑐𝑧 )

18µ𝑤
      (5) 

 

𝑈𝑤𝑧 ,𝑊𝑛  =
𝑔∗𝑑𝑊𝑛

2 (𝑝𝑠𝑡−𝑝𝑊𝑛 )

18µ𝑠𝑡
       (6) 

 

Dobór odpowiednich mikrocząsteczek użytych w trakcie badań nie jest 

łatwy oprócz charakterystycznych prędkości panujących w kadzi 

pośredniej, jak i odtworzenia rzeczywistych warunków usuwania wtrąceń, 

ważnym czynnikiem jest dostępność rynkowa jaki cena proponowanych 

produktów. Najczęściej stosowanym materiałem, jako odwzorowanie 

cząstek niemetalicznych w stali, są szklane mikrocząsteczki [5].  

Przykładowy schemat stanowiska badawczego odwzorowujący model 

wodny kadzi pośredniej w skali 1:3 przedstawia rysunek 3. 

 
Rysunek 3. Model stanowiska badawczego kadzi pośredniej w skali 1:3 [4] 
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W warunkach laboratoryjnych do kontroli ruchu mikrocząstek w mo-

delu wodny kadzi pośredniej zaprezentowanym na powyższym rysunku 

użyto systemu pomiarowego opartego na pracy sensora laserowego. 

Odbiornikiem światła wygenerowanego przez laserową diodę jest ekran 

CCD. Woda, w której znajdują się mikrocząsteczki przepływa przez kanał 

modelu wodnego blokując tym samym światło lasera, które dociera do 

ekranu CCD. Sygnał ten jest analizowany, a następnie na jego podstawie 

określane są średnice mikrocząsteczek [4, 5]. Zastosowanie licznika 

mikrocząsteczek prezentuje rysunek numer 4. 

 
Rysunek 4.Schemat działania licznika mikrocząstek [4] 

Istotny wpływ na przeprowadzane eksperymenty miał dobór najkorzys-

tniejszych danych brzegowych takich jak natężenie przepływu cieczy, ilość 

wykonywanych pomiarów czy czas pomiaru konieczny do osiągnięcia 

stanu relatywnego układu. 

Analizując prowadzone w latach ubiegłych badania na modelach 

wodnych można zauważyć, iż cząsteczki o małych średnicach nie są 

usuwane w większym stopniu w kadzi pośredniej. Wzrost średnic 

mikrocząstek sprawia, iż zwiększa się również procent usuwanych cząstek 

w trakcie procesu. Prowadzone badania maja odzwierciedlenie w warun-

kach przemysłowych, gdzie udowodniono, iż wlewki ciągłe zawierają 

zdecydowanie więcej wtrąceń niemetalicznych o średnicach mniejszych niż 

50 µm [4-6]. 
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5. Badania numeryczne (Model matematyczny) 

Uzupełnieniem badań prowadzonych na modelach wodnych jest 

modelowanie matematyczne. Przeprowadzone w ten sposób analizy 

wykorzystują algorytmy numeryczne, za pomocą których rozwiązywane są 

niejasności dotyczące transportu masy, pędu czy energii. Podobnie jak 

w przypadku modelowania wodnego ważny czynnikiem decydującym 

o rzetelność prowadzonych badań jest odwzorowanie geometrycznej 

budowy modelu czy sformułowanie optymalnych warunków początkowych 

i brzegowych. Najpopularniejszym kodem wykorzystywanym przez 

naukowców do symulacji numerycznych jest „Ansys-Fluent‖ [7]. Głów-

nym autem tego kodu obliczeniowego jest posiadanie bazy procedur 

numerycznych służących rozwiązywaniu układów równań. Przykładowy 

przepływ ciekłej stali odwzorowany za pomocą modelu numerycznego 

przedstawia rysunek 5. 

 
Rysunek 5. Pole przepływu ciekłej stali w numerycznym modelu wodnym kadzi pośredniej 

(płaszczyzna centralna oraz płaszczyzna boczna) [7] 

Głównym celem postawionym przed modelem matematycznym jest 

właściwe odwzorowanie ruchu zachodzącego we wewnętrzu kadzi poś-

redniej jak i odpowiednie odtworzenie ruch wtrąceń niemetaliczny 

wewnątrz procesu. Wielokrotna weryfikacja modelu matematycznego 

przed rozpoczęciem symulacji ma za zadanie ocenić dobór warunków 

brzegowych użytych w trakcie eksperymentów, jak również ocenić 

poprawność modelowanego zagadnienia. Prowadząc badania na temat 

transportu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali czy też modelach 

wodnych naukowcy stosują dwa podejścia. Pierwsze z nich oparte na ruchu 
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cząsteczek wynika z transportu turbulentnego oraz dyfuzji, zostało 

nazywane metodą „dyfuzyjno-konwekcyjną‖. Drugą stosowaną metodą jest 

tzw. „metoda dyskretna‖, która za pomocą bilansu sił: wyporu grawitacji, 

oporu oblicza trajektorie wtrąceń niemetalicznych. W tym podejściu 

obliczenie trajektorii ruchu wyliczane jest dla każdej cząsteczki 

indywidualnie [7, 8]. 

Analizując zrealizowane do tej pory prace badawcze można stwierdzić, 

iż metoda wykorzystania modeli matematycznych do analizy usuwania 

wtrąceń niemetalicznych jest ciągle rozwijającym się działem nauki. 

6. Kontrola wtrąceń niemetalicznych podczas pełnego cyklu 

produkcji stali 

Całkowite usunięcie wtrąceń niemetalicznych podczas procesu 

produkcji jest niemożliwe do zrealizowania ma to związek ze zużywającym 

się wyłożeniem ogniotrwałym, które jest główną przyczyną powstawania 

wtrąceń niemetalicznych. Powstają one również na skutek odtleniania 

i odsiarczania stali. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na jakość 

produktu finalnego ma więc kontrola przeprowadzana na każdym etapie 

produkcji. 

W jednym z artykułów [9] autorzy przedstawili metodykę określenia 

wtrąceń niemetalicznych w pewnej elektrostalowni. Na uwagę zasługuje 

fakt, iż próbki do badań pobierane były w trakcie normalnego cyklu 

produkcyjnego. Do przeprowadzonej analizy użyto stali o zwiększonej 

plastyczności do odkształcania na zimno. Miejscami poboru próbek było 

stanowisko pieca kadziowego, oraz kadź pośrednia. Na stanowisku pieca 

kadziowego pobrano łącznie sześć próbek, trzy na początku wytopu oraz 

trzy po tym, jak kadź znalazła się na stanowisku do ciągłego odlewania 

stali. Próby do analizy w kadzi pośredniej miały miejsce po odlaniu 30 Mg 

i 120 Mg surówki. Wszystkie materiały potrzebne do analizy zostały 

pobrane przy pomocy metody próbnika lizakowego zaprezentowanej na 

rysunku 6. 

Pobrane próbki poddane zostały analizie metalograficznej, która 

polegała na zliczeniu wtrąceń niemetalicznych. Z każdej pobranej próby 

wykonano zgład na którym przeprowadzono kilkanaście pomiarów przy 

powiększeniu 1000 krotnym. Wyniki powyższej analizy dwóch pomiarów 

zawartych w artykule [9] pod kątem ilości i kształtu wtrąceń niemeta-

licznych w pobranych próbkach prezentują tabele 3, 4, 5 oraz 6. 
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Rysunek 6. Miejsce pobrania wycinka stali z próbnika lizakowego  

do analizy metalograficznej [9] 

Tabela 3. Analiza ilościowa zidentyfikowanych wtrąceń niemetalicznych - pomiar 1, stanowisko 

PK [9] 

Liczba 

zidentyfikowanych 

wtrąceń 

niemetalicznych 

Początek procesu PK Koniec procesu PK 

235 175 

Parametr 
Pole pow., 

µm2 

Śr równo., 

µm 

Pole pow., 

µm2 

Pole pow.,  

µm2 

Średnia 1,04 1,01 0,67 0,78 

Odch.std 1,34 0,55 1,25 0,50 

minimum 0,10 0,36 0,09 0,35 

Maksimum 10,98 3,74 11,98 3,91 

Tabela 4. Analiza ilościowa zidentyfikowanych wtrąceń niemetalicznych – pomiar 2, stanowisko 

PK [9] 

Liczba 

zidentyfikowanych 

wtrąceń 

niemetalicznych 

Początek procesu PK Koniec procesu PK 

136 96 

Parametr 
Pole pow., 

µm2 

Śr równo., 

µm 

Pole pow., 

µm2 

Pole pow.,  

µm2 

Średnia 1,11 0,99 1,10 1,05 

Odch.std 2,30 0,67 1,20 0,55 

minimum 0,09 0,35 0,09 0,35 

Maksimum 23,84 5,51 6,38 2,85 

Tabela 5. Analiza ilościowa zidentyfikowanych wtrąceń niemetalicznych – pomiar 1, stanowisko 

COS [9] 
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Liczba 

zidentyfikowanych 

wtrąceń 

niemetalicznych 

Początek procesu PK Koniec procesu PK 

133 100 

Parametr 
Pole pow., 

µm2 

Śr równo., 

µm 

Pole pow., 

µm2 

Pole pow.,  

µm2 

Średnia 0,87 0,86 0,84 0,89 

Odch.std 1,99 0,61 1,55 0,54 

minimum 0,09 0,35 0,12 0,38 

Maksimum 19,82 5,02 14,32 4,27 

Tabela 6. Analiza ilościowa zidentyfikowanych wtrąceń niemetalicznych – pomiar 2, stanowisko 

COS 

Liczba 

zidentyfikowanych 

wtrąceń 

niemetalicznych 

Początek procesu PK Koniec procesu PK 

116 144 

Parametr 
Pole pow., 

µm2 

Śr równo., 

µm 

Pole pow., 

µm2 

Pole pow.,  

µm2 

Średnia 0,61 0,81 0,77 0,85 

Odch.std 0,64 0,36 1,53 0,50 

minimum 0,09 0,35 0,09 0,35 

Maksimum 4,50 2,39 17,00 4,65 

Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników stwierdzono, iż 

w przebadanych próbkach średnice wtrąceń niemetalicznych zarówno 

z pieca kadziowego, jak i kadzi pośredniej nie przekraczają 6µm. 

Świadczyć to może o prawidłowym prowadzeniu procesu produkcyjnego. 

Potwierdzeniem powyższych dywagacji są wykresy zaprezentowane na 

rysunkach 7-10. 

Badania realizowane na danym gatunku stali o zwiększonej plas-

tyczności ujawniły, iż znaczna część wtrąceń niemetalicznych nie 

przekracza swoimi rozmiarami 3µm. Autorzy artykułu [9], w którym 

opublikowano wyniki zwracają uwagę na planowane poszerzenie badań 

o pobieranie prób z wlewków ciągłych. 
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Rysunek 7. Wtrącenia zidentyfikowane w próbce pobranej na początku procesu PK [9] 

 
Rysunek 8.Wtrącenia zidentyfikowane w próbce pobranej na koniec procesu PK [9] 

 
Rysunek 9. Wtrącenia zidentyfikowane w próbce po odlaniu 30 Mg na stanowisku COS [9] 
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Rysunek 10. Wtrącenia zidentyfikowane w próbce po odlaniu 120 Mg na stanowisku COS [9] 

7. Podsumowanie 

Zrozumienie i poznanie mechanizmów usuwania wtrąceń niemeta-
licznych stało się w ostatnich latach tematem przewodnim dotyczącym 
poprawy jakości produkowanej stali. Problemy wynikające z charakteru 
procesu produkcyjnego powodują, iż wiele badań i analiz nie może zostać 
zrealizowanych w warunkach rzeczywistych. Wobec tego przeprowadza się 
je w laboratoriach używając do tego modeli fizycznych wykonanych 
w pomniejszonej skali. Analizy przeprowadzane na modelach wodnych 
odwzorowujących agregaty metalurgiczne pozwalają odkryć strukturę 
przepływu cieczy oraz ocenić udział poszczególnych parametrów procesu 
podczas usuwania wtrąceń niemetalicznych. 

Badania na modelach fizycznych często popierane są obliczeniami 
numerycznymi z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Dzięki 
zastosowaniu modelu matematycznego podczas prowadzonych prac 
możliwe jest wykonanie symulacji dla różnych konfiguracji i budowy 
agregatów metalurgicznych. Otrzymane w ten sposób dane pozwalają na 
optymalizację sytemu produkcji . 

Producenci stali chcąc uzyskać produkt o możliwie najwyższym stopniu 
jakości przywiązują ogromną wagę do kontroli procesu stalowniczego na 
każdym etapie produkcji. Spowodowane jest to faktem, iż rodzaj oraz ilość 
powstających wtrąceń niemetalicznych zależą w dużej mierze od przebiegu 
procesu technologicznego. Na każdym etapie produkcji należy monito-
rować ilość użytych odtleniaczy, zawartość siarki czy temperaturę procesu. 
Odpowiednio zrealizowany proces pozwala na zredukowanie znacznej 
ilości wtrąceń niemetalicznych. W dzisiejszych czasach uwaga naukowców 
skupia się głównie na kadzi pośredniej, która w przyszłości może stać się 
podstawowym narzędziem służącym do poprawy czystości stali dzięki 
usuwaniu znacznej ilości wtrąceń niemetalicznych.  
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Warunki i mechanizmy usuwania wtrąceń niemetalicznych  

podczas produkcji stali 

Streszczenie 

Jakość produkowanej stali w dużej mierze zależy od zawartych w niej wtrąceń niemetalicznych. 

Ciągle rosnące wymagania stawiane producentom wyrobów stalowniczych wymuszają ciągłe 

doskonalenie wyrobu finalnego, przez zmniejszenie ilości i wielkości wtrąceń niemetalicznych. 

Przeprowadzenie badań na ciekłym metalu w warunkach przemysłowych jest jednak trudne 

do zrealizowania ze względu na wysoką temperaturę procesu, a obserwacja zachodzących 

zjawisk praktycznie nie możliwa. Najskuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu jest 

wykorzystanie technik modelowania takich jak: modelowanie fizyczne przeprowadzane na 

modelach wodnych bądź modelowanie numeryczne przeprowadzanego przy użyciu specja-

listycznych programów. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące warunków powstawania 

i usuwania wtrąceń niemetalicznych jak również metody modelowania fizycznego i mate-

matycznego zjawisk towarzyszących temu procesowi. 

Słowa kluczowe: kadź pośrednia, wtrącenia niemetaliczne, model wodny, flotacja, symulacja 

numeryczna 
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The conditions and mechanisms for non-metallic inclusions removal 

during the production of steel 

Abstract 

The quality of steel produced depends largely on non-metallic inclusions contained therein. 

Constantly increasing requirements for manufacturers of steel products necessitate continuous 

improvement of final product by reducing the number and size of non-metallic inclusions. 

However, carrying out research on the liquid metal in industrial conditions is difficult to achieve 

due to the high temperature process, and observation of the occurring phenomena is virtually 

impossible. The most effective solution to this problem is to use modeling techniques such as 

physical modeling carried out on water-models or numerical modeling carried out using 

specialized software. The paper presents issues concerning the conditions for the formation and 

removal of non-metallic inclusions, as well as the methods of physical and mathematical 

modeling of phenomena accompanying this process. 

Keywords: tundish, non-metallic inclusions, water-model, flotation, numerical simulation 
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Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stali 

narzędziowej do pracy na zimno w gatunku 

X153CrMoV12 

1. Wprowadzenie  

Narzędzia ze względu na trudne warunki pracy wynikające m.in. ze 

zmienności obciążeń mechanicznych oraz cieplnych, muszą być wykonane 

z materiałów poddanych odpowiedniej obróbce cieplnej, cieplno-che-

micznej, czy też poprzez naniesienie na powierzchnię innego, twardszego 

bądź bardziej odpornego na warunki pracy, narzędzia materiału 

powłokowego [1]. 

Narzędzie powinno być twardsze od obrabianego materiału o min. 

30HRC. Dobry materiał narzędziowy, ze względu na różnorodny charakter 

pracy, musi zapewnić wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, ściskanie, 

skręcanie, zmęczenie oraz możliwie dużą udarność. Narzędzie musi się 

wykazywać możliwie największą odpornością na oddziaływanie bodźców 

zużycia: technologicznego, adhezyjnego, ściernego. Charakterystyka pracy 

narzędzi wymaga, aby zapewniały możliwość pracy w wysokich 

temperaturach oraz były odporne na działanie szoków termicznych. Przy 

doborze materiałów narzędziowych niezwykle ważny jest aspekt 

ekonomiczny, najlepiej opisuje go współczynnik zależności ceny do 

trwałości narzędzia, czyli w uproszczeniu, wartość pojedynczego cyklu 

roboczego narzędzia. Im jest on niższy, tym dany materiał narzędziowy jest 

bardziej opłacalny [2, 3]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była analiza studium literaturowego, dotyczącego prob-

lematyki związanej ze stalami narzędziowymi oraz ich obróbką cieplną. 

Ponadto, na podstawie badań własnych, określono wpływ obróbki cieplnej 

na mikrostrukturę stali narzędziowej do pracy na zimno w gatunku 

X153CrMoV12.  

  

                                                                
1 amaruszczyk@gmail.com, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  
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3. Materiały stosowane na narzędzia 

Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo wiele materiałów narzę-

dziowych, różniących się od siebie ceną oraz własnościami. Niezwykle 

dynamiczny rozwój inżynierii materiałowej sprawia, iż z każdym rokiem 

na rynku pojawiają się nowe materiały narzędziowe [4,5]. 

Z perspektywy obróbki skrawaniem, najczęściej stosowanymi 

materiałami na narzędzia tego typu są [6]: 

• stale narzędziowe; 

• węgliki spiekane; 

• cermetale; 

• spieki ceramiczne (ceramika narzędziowa). 

Do produkcji narzędzi najczęściej wykorzystuje się stale szybkotnące 

oraz węgliki spiekane. Coraz większe wymagania co do wydajności 

narzędzi sprawiają, iż konieczne jest stosowanie materiałów o lepszych 

właściwościach fizycznych oraz mechanicznych, dlatego coraz większe 

zastosowanie znajdują spieki ceramiczne oraz materiały super twarde, 

szczególnie w obróbce materiałów trudnoobrabialnych m.in. hartowanej 

stali lub żeliw stopowych. Do obróbki materiałów stosunkowo miękkich 

m.in. stali niskowęglowej stosuje się narzędzia wykonane ze stali 

narzędziowej stopowej bądź niestopowej po uprzedniej obróbce cieplnej 

[4,5]. Na rys. 7 przedstawiono zależność pomiędzy odpornością na zużycie, 

prędkością skrawania oraz trwałością na gorąco, a ciągliwością oraz 

wytrzymałością na zginanie materiałów stosowanych jako ostrza 

skrawające. 

 
Rysunek 1.Ogólne uszeregowanie materiałów narzędziowych w obróbce skrawaniem w 

zależności od odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie [7] 



 

 

Andrzej Maruszczyk 

 

88 

3.1.1.  Stale narzędziowe 

Stale narzędziowe stanowią grupę stali o bardzo dobrych własnościach 

mechanicznych oraz fizycznych, dlatego wykorzystuje się je bardzo 

szeroko w produkcji m.in. narzędzi do kucia, cięcia, wyciskania, wal-

cowania, ciągnienia lub odlewania metali bądź polimerów, a także obróbki 

wiórowej materiałów. Bardzo dobre własności stali narzędziowych są 

wynikiem podatności na hartowanie podczas chłodzenia z pola austenitu. 

Różne wymagania stawiane poszczególnym grupom narzędzi sprawiają, iż 

na rynku dostępnych jest wiele gatunków stali narzędziowych, różniących 

się znacząco składem chemicznym. Stosowalność stali na narzędzia jest 

spowodowana dobrymi własnościami m.in. udarnością, twardością, 

odpornością na ścieranie oraz możliwością kształtowania złożonych form 

geometrycznych narzędzi. Zaletą narzędzi skrawających wykonanych ze 

stali narzędziowych jest możliwość szybkiego ostrzenia dzięki dobrej 

szlifowalności. Stale narzędziowe najlepiej sprawdzają się przy niskich 

prędkościach skrawania lub przy obróbce ręcznej. Niemniej jednak, 

największą cechą stali narzędziowych na tle innych materiałów narzę-

dziowych jest stosunkowo niska cena.  

W dobie nowoczesnych materiałów narzędziowych, stale narzędziowe 

mają kilka znaczących wad m.in. niska temperatura pracy, która sięga 

maksymalnie do 700°C, powyżej której tracą własności skrawające, jak 

również mała odporność na zużycie ścierne w porównaniu z innymi 

materiałami narzędziowymi. Stale narzędziowe wykazują się tendencją do 

występowania segregacji węglików, co jest przyczyną nierównomierności 

własności w obrębie części roboczej ostrza [8]. Na rys.8 przedstawiono 

najprostszy podział stali narzędziowych. 

 
Rysunek 2. Podział stali narzędziowych; opracowanie własne 
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3.1.2. Stale narzędziowe do pracy na zimno 

Stale narzędziowe do pracy na zimno stosuje się do wytwarzania 

narzędzi, których temperatura pracy nie przekracza 250°C. Stale narzę-

dziowe do pracy na zimno charakteryzują się dużą twardością oraz odpor-

nością na ścieranie, dlatego wykorzystuje się je w stanie zahartowanym lub 

nisko odpuszczonym. W skład mikrostruktury stali tego typu po hartowaniu 

wchodzi martenzyt, węgliki, które nie rozpuściły się w procesie auste-

nityzowania oraz austenit szczątkowy [9]. 

Stale narzędziowe do pracy na zimno dzieli się na niestopowe oraz 

stopowe.  

W skład stali stopowych wchodzą pierwiastki węglikotwórcze m.in. Cr, 

Mo, V, W, przez co stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno 

charakteryzują się większą twardością oraz odpornością na ścieranie, niż 

niestopowe odpowiedniki. Dodatki pierwiastków stopowych wpływają 

również bardzo korzystnie na hartowność stali tego typu, dzięki czemu 

można je hartować w oleju, a niektóre gatunki na powietrzu. Ze względu na 

niską zawartość węgla w niestopowych stalach narzędziowych, stosuje się 

je do wyrobu narzędzi poddawanych obciążeniom dynamicznym. 

Niestopowe stale narzędziowe ze względu na niską zawartość węgla hartują 

się na wskroś do maksymalnej średnicy 10mm. Przy większych średnicach 

przy powierzchni będzie występować twarda warstwa zahartowana, 

natomiast rdzeń materiału będzie się składać z drobnego perlitu. Taki 

rozkład struktury w narzędziach sprawia, iż część naprężeń ściskających 

wzajemnie się kompensuje z nieprężeniami rozciągającymi, powstającymi 

podczas pracy [10, 11]. 

3.1.3. Stale narzędziowe do pracy na gorąco 

Stale narzędziowe do pracy na gorąco są stosowane do wytwarzania 

narzędzi oraz części maszyn pracujących w temperaturach 250-700°C. Ze 

stali narzędziowych do pracy na gorąco wykonuje się m.in. matryce, 

przebijaki, formy odlewnicze, dysze wtrysku paliwa w silnikach wyso-

koprężnych co sprawia, że podczas pracy są narażone na odpuszczające 

działanie temperatury. Od stali narzędziowych do pracy na gorąco, ze 

względu na podwyższoną temperaturę pracy, wymaga się odporności na 

odkształcenie plastyczne w podwyższonej temperaturze, odporności na 

obciążenie dynamiczne oraz działanie karbu, odporności erozyjnej, 

odporności na odkształceni hartownicze oraz odporności na zmęczenie 

cieplne [11-13]. 

Stale narzędziowe do pracy na gorąco mają skłonność do tworzenia tzw. 

pęknięć ogniowych w wyniku naprężeń cieplnych i mechanicznych, 

których efektem jest siatka pęknięć po granicach ziarn, w wyniku czego 
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wykruszają się ziarna, a co za tym idzie, tworzą się koncentratory naprężeń. 

Powstawaniu pęknięć ogniowych zapobiega zwiększona zawartość Si oraz 

Cr, gdyż pierwiastki te wpływają na wzrost odporności zmęczeniowej oraz 

odporność na utlenianie. Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej do 

pracy na gorąco najczęściej zużywają się w wyniku zmęczenia cieplnego 

w wyniku ciągłego nagrzewania i chłodzenia warstwy przypowierz-

chniowej. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zasadności 

zastosowania stali do pracy na gorąco jest temperatura do jakiej podczas 

pracy nagrzewa się narzędzie. Stale do pracy w wysokich temperaturach są 

gatunkami zawierającymi dodatki stopowe, takie jak Mo, W, oraz V, które 

pozwalają na utrzymanie optymalnych własności podczas pracy w wyso-

kiej temperaturze [14-17]. 

3.1.4.  Stale szybkotnące 

Stale szybkotnące charakteryzują się dużą twardością w wysokiej 

temperaturze, dzięki czemu można je stosować do wyrobu narzędzi skra-

wających z dużymi szybkościami. Stosuje się je najczęściej do produkcji 

wieloostrzowych narzędzi skrawających, a także wysokojakościowych 

wierteł gwintowników oraz innych narzędzi. Stale szybkotnące zawierają 

duże ilości węgla oraz węglikotwórczych pierwiastków stopowych m.in. V, 

Mo, W, Cr, Co zgodnie z normą PN-EN ISO 4957:2004 skład chemiczny 

stali szybkotnących kształtuje się następująco: C 0,7-1,5%, Cr 3,5-4,5%, 

W 0-20%, Mo 0-10%, V 1-5%, Co 0-10%. W przypadku stali szybko-

tnących, niezwykle ważna jest stabilność własności do granicznej tempe-

ratury pracy tj. 650-700°C. Własności użytkowe stali szybkotnących zależą 

od odporności na ścieranie oraz odpuszczające działanie ciepła. Odporność 

na ścieranie jest ściśle związana z zawartością oraz kształtem węglików 

pierwotnych MC oraz M6C, a także wartością twardości ferrytycznej 

osnowy. Osnowa stali szybkotnącej po hartowaniu oraz odpuszczaniu 

składa się z odpuszczonego martenzytu oraz węglików [16-20]. 

4. Obróbka cieplna stali narzędziowych do pracy na zimno 

Narzędzia wykonane ze stali narzędziowych, szczególnie stopowych, ze 

względu na dużą zawartość pierwiastków węglikotwórczych Cr, Mo, V, W, 

wymagają bardzo specyficznej i dobranej pod konkretny gatunek stali 

obróbki cieplnej, która pozwoli na uzyskanie optymalnych własności 

użytkowych danego narzędzia. Parametry obróbki cieplnej narzędzi muszą 

być dobrane także pod kątem charakterystyki oraz warunków pracy danego 

narzędzia [21, 22]. 

Niestopowe stale narzędziowe do pracy na zimno, w zależności od 

gatunku, hartuje się zazwyczaj w temperaturach 760-810°C. W stalach 
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podeutektoidalnych jest to zakres [23], w którym występuje jednorodny 

austenit, dla stali nadeutektoidlanych w tym zakresie występuje natomiast 

austenit z częściowo rozpuszczonymi węglikami wtórnymi. Stopień 

przesycenia austenitu węglem zależy od zawartości węgla oraz czasu 

i temperatury austenityzowania. Odpowiednie warunki austenityzowania są 

konieczne do otrzymania pożądanych produktów przemiany marten-

zytycznej. W niestopowych stalach narzędziowych do pracy na zimno, 

podobnie jak w innych grupach stali, szybkość nagrzewania, temperatura 

oraz czas nagrzewania są uwarunkowane kształtem obrabianego narzędzia 

oraz grubością jego przekroju. Produktem przemiany martenzytycznej w 

niestopowych stalach narzędziowych jest martenzyt oraz austenit 

szczątkowy, natomiast w niestopowych stalach nadeutektoidlanych obok 

martenzytu i austenitu szczątkowego występują także węgliki nierozpusz-

czone na etapie austenityzowania [9, 22, 23]. 

Hartowanie stali stopowych do pracy na zimno jest procesem nieco 

bardziej złożonym, niż w przypadku niestopowych odpowiedników. 

W narzędziowych stalach stopowych do pracy na zimno, za sprawą 

obecności dodatków stopowych zachodzi podczas nagrzewania, wygrze-

wania oraz chłodzenia szereg procesów strukturalnych, które mają bezpoś-

rednie przełożenie na własności obrabianego elementu. Hartując narzędzia 

wykonane ze stopowych stali narzędziowych do pracy na zimno należy 

pamiętać, iż konieczna jest minimalizacja naprężeń wewnętrznych, które 

powstały w materiale na etapie obróbki skrawaniem, w tym celu wykonuje 

się wyżarzanie odprężające. Nagrzewanie do hartowania wykonuje się 

z przystankami na wyrównanie temperatury w obrębie całego przekroju 

obrabianego elementu [15, 33, 35]. 

Podczas nagrzewania stali powyżej temperatury AC1 powstaje austenit. 

Aby rozpuścić węgliki stopowe w austenicie musi zajść dyfuzyjne prze-

mieszczenie atomów węgla oraz pierwiastków stopowych na duże odleg-

łości. Szybkość dyfuzji pierwiastków stopowych, wchodzących w skład 

stali narzędziowych jest różna. Szybkość powstania jednorodnego austenitu 

jest uzależniona od zdolności poszczególnych pierwiastków stopowych do 

tworzenia węglików bądź azotków. Do najtrudniej rozpuszczalnych 

węglików należy zaliczyć węgliki typu M6C oraz MC, nieco łatwiej roz-

puszczają się węgliki typu M2C i WC, natomiast najszybciej rozpuszczają 

się węgliki złożone m.in. M23C6. Ujednorodnienie austenitu jest także 

uwarunkowane wielkością wydzieleń węglików, im większe są wydzielenia 

węglikowe, tym czas ujednorodniania austenitu jest dłuższy. Węgliki 

pierwotne, wchodzące w skład struktury narzędziowych stali stopowych do 

pracy na zimno, powstałe na etapie krystalizacji, nie ulegają rozpuszczeniu 

w czasie austenityzowania. Podczas austenity-zowania rozpuszczają się 

węgliki wtórne, a następnie wydzielają się na etapie odpuszczania [33, 35]. 
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W stalach narzędziowych węgliki są koncentratorami naprężeń, co 

powoduje obniżenie odporność na obciążenia dynamiczne. Temperatura 

oraz czas austenityzowania powinna zostać dobrana w sposób zalew-

niający obecność w zahartowanej strukturze nierozpuszczonych węglików 

w celu zapewniania odporności na ścieranie oraz drobnoziarnistości 

struktury. Nierozpuszczone węgliki występujące w stalach narzędziowych 

znacznie zwiększają twardość całego elementu, a co za tym idzie, odporność 

na ścieranie. Na rys. 3 przedstawiono twardość martenzytu oraz poszcze-

gólnych węglików występujących w stalach narzędziowych [15, 33]. 

 
Rysunek 3. Twardość martenzytu oraz węglików występujących w stalach narzędziowych [30] 

Zbyt niska temperatura hartowania w przypadku stopowych stali 

narzędziowych do pracy na zimno może spowodować zbyt małe nasycenie 

austenitu pierwiastkami stopowymi oraz węglem, w efekcie czego 

obniżone zostaną własności mechaniczne oraz hartowność. Węgliki, które 

rozpuszczają się podczas austenityzowania wprowadzając do roztworu 

stałego pierwiastki Cr, Mo, V, Ni, wpływają na zwiększenie udziału 

austenitu szczątkowego [22, 28]. 

Narzędziowe stale stopowe do pracy na zimno podczas hartowania 

najczęściej oziębia się w oleju do temperatury ok. 80°C, a następnie 

poddaje bezpośrednio odpuszczaniu. Ilość austenitu szczątkowego w struk-

turze stopowych stali narzędziowych do pracy na zimno waha się 

w przedziale od kilku od kilkudziesięciu procent, w zależności od para-

metrów obróbki cieplnej oraz składu chemicznego. Zbyt duże temperatury 

hartowania w przypadku tych stali prowadzą z kolei do zwiększenia 
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udziału austenitu szczątkowego, co bezpośrednio wpływa na obniżenie 

twardości obrabianego elementu [22, 28]. 

W strukturze nadeutektoidlanych stali narzędziowych do pracy na 

zimno oprócz martenzytu występuje także austenit szczątkowy oraz drobne 

dyspersyjne węgliki wtórne. Ledeburytyczne stale narzędziowe do pracy na 

zimno posiadają strukturę składającą się z martenzytu, austenitu szcząt-

kowego, węglików pierwotnych oraz wtórnych, nierozpuszczonych 

podczas austenityzowania. Niektóre stale narzędziowe do pracy na zimno 

zawierają także w swojej strukturze bainit [22, 28, 29]. 

Niestopowe stale narzędziowe do pracy na zimno odpuszcza się w tem-

peraturze 180-300°C w czasie 60-120 minut, zależnie od wymaganej 

twardości obrabianych narzędzi. Zmiana twardości po odpuszczaniu 

niestopowych stali narzędziowych do pracy na zimno jest uzależniona od 

stężenia węgla w danym gatunku stali oraz temperatury odpuszczania [30]. 

Podczas odpuszczania stali stopowych do pracy na zimno zachodzą 

zmiany struktury związane z wydzieleniem węglików w martenzycie oraz 

przemianą austenitu szczątkowego. Dodatki stopowe wpływają znacząco 

na zmniejszenie szybkości dyfuzji węgla oraz zwiększeniu sił między-

atomowych. Twardość wtórna jest spowodowana wydzieleniem się 

z przesyconego martenzytu wysokodyspersyjnych węglików pierwiastków 

stopowych. Twardość wtórna występuje w zakresie temperatur odpusz-

czania 500-600°C. Węgliki wydzielone podczas odpuszczania są determi-

nantem własności użytkowych obrabianego narzędzia, gdyż od ich 

zawartości w materiale zależy m.in. twardość oraz odporność na ścieranie. 

Na rys. 4 przedstawiono zależność twardości wybranych gatunków stali 

narzędziowych do prac na zimno od temperatury odpuszczania. Należy 

zwrócić uwagę, iż efekt twardości wtórnej jest bardzo dobrze widoczny dla 

stali X153CrMoV12 [31, 32]. 

Początkowe stadia odpuszczania stopowych stali narzędziowych do 

pracy na zimno są prawie analogiczne do tego procesu dla stali niesto-

powych. Węglikotwórcze dodatki stopowe opóźniają proces odpuszczania. 

W temperaturze ok. 500°C cementyt wydzielony z roztworu jest zastępo-

wany węglikami stopowymi. W stalach narzędziowych, zawierających ok. 

3% chromu, cementyt ulega przemianie „in situ‖ w węglik typu M7C3. 

Mechanizm „in situ‖ polega na przemianie w bardziej stabilny węglik, 

poprzez rozpuszczenie się w nim coraz większych ilości pierwiastka silniej 

węglikotwórczego [28]. 
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Rysunek 4. Zależność twardości od temperatury odpuszczania wybranych gatunków stali 

narzędziowych do pracy na zimno [9] 

W stalach zawierających więcej chromu występuje zarodkowanie 

niezależne na dyslokacjach powstałych podczas przemiany marten-

zytycznej. Węglik typu M7C3 ma bezpośredni wpływ na twardość, a jego 

ilość jest uzależniona od zawartości Cr w stali. Przy większych 

temperaturach odpuszczania z węglika M7C3 powstaje węglik typu M23C6, 

który z reguły wydziela się na granicach ziaren ferrytu, co jest spowo-

dowane łatwiejszą dyfuzją wzdłuż granic ziarn. Na rys. 5 przedstawiono 

mechanizmy wydzielania się węglików podczas odpuszczania stali 

narzędziowych [30-32]. 

 
Rysunek 5. Mechanizmy zarodkowania węglików stopowych podczas odpuszczania stali  

a) mechanizm „in situ‖, b) niezależnie, c) na granicach ziarn i podziarn [30] 
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W stalach zawierających molibden, podczas odpuszczania po rozpu-
szczaniu cementytu wydzielają się węgliki typu M2C, poprzez niezależne 
zarodkowanie, co znacząco wpływa na twardość wtórną. W stalach 
zawierających wolfram po rozpuszczeniu Fe3C, powstają wydzielenia 
węglikowe typu MC. W stalach zawierających wanad powstają tylko 
stabilne wydzielenia MC. W wieloskładnikowych stalach narzę-dziowych 
do pracy na zimno może zachodzić po sobie kilka przemian węglików 
stopowych. Zawsze wydzielenie węglików jest poprzedzone wydzieleniem 
cementytu. W stalach chromowo-wanadowych zachodzą następujące 
przemiany, przedstawione w postaci zależności (1) [32, 34, 35]. 

 
M3C→M3C+MC+M7C3→MC+M7C3+M2C3   (1) 
 
W stopowych stalach narzędziowych podczas odpuszczana, obok 

wydzielania węglików stopowych, zachodzi przemiana austenitu szcząt-
kowego. Temperaturę, w której rozpoczyna się przemiana austenitu 
szczątkowego podnosi krzem, mangan, chrom, molibden, wolfram i wanad. 
Obecność austenitu szczątkowego w stalach poprawia własności zmęcze-
niowe. Niemniej jednak, zawartość austenitu szczątkowego w stalach 
narzędziowych po obróbce cieplnej (hartowanie + odpuszczanie) powinna 
wynosić maksymalnie 10%. Większe ilości austenitu szczątkowego 
w stalach obrabianych cieplnie zmniejsza ich twardość oraz wytrzymałość 
na rozciąganie.  

Jako, że głównym celem odpuszczania jest zmniejszenie naprężeń 
powstałych w wyniku hartowania, to zabiegi nagrzewania i chłodzenia 
podczas odpuszczania powinny być przeprowadzane możliwie jak 
najwolniej. Nagrzewanie narzędzi wykonanych ze stopowych stali 
narzędziowych do temperatury odpuszczania powinno się odbywać z małą 
szybkością, aby nie wystąpiły nadmierne naprężenia wewnętrzne, mogące 
doprowadzić do pęknięcia narzędzia. Czas odpuszczania jest z reguły 
mniejszy niż 120 minut, przy dużych narzędziach przyjmuje się jednak 
3minuty/1mm przekroju. Chłodzenie z temperatury odpuszczania odbywa 
się na spokojnym powietrzu [22, 26, 30].  

5. Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stali narzędziowej 
do pracy na zimno w gatunku X153CrMoV12 

5.1. Metodyka badań 

Za pomocą spektrometru emisyjnego SpectroK2 określono skład 
chemiczny badanych próbek stali X153CrMoV12. W celu przeprowadzenia 
analizy mikrostrukturalnej użyto mikroskopu optycznego Axiovert 25 
firmy Carl Zeiss z przystawką do zapisu cyfrowego. Próbki do badań 
zostały wyszlifowane oraz wytrawione nitalem. 
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5.2. Materiał do badań 

Materiał badawczy stanowiło pięć próbek stali narzędziowej do pracy 

na zimno w gatunku X153CrMoV12 w starszych normach NC11LV, o wy-

miarach 15x20x30mm. Stal ta, wg normy PN-EN ISO 4957:2004, jest 

wysokiej jakości ledeburytyczną stalą narzędziową do pracy na zimno. 

Dzięki zawartości molibdenu oraz wanadu cechuje się ona znaczenie 

wyższą trwałością niż stale NC10 lub X210Crl2 (NC11). Dzięki zawartości 

dodatków stopowych m.in. Cr, Mo, V, w strukturze występuje bardzo duża 

ilość węglików, które warunkują wysoką twardość oraz odporność na 

ścieranie, czyli podstawowe parametry, jakie są wymagane od stali 

stosowanych do wytwarzania narzędzi. Po finalnej obróbce cieplnej, w 

zależności od temperatury hartowania oraz warunków odpuszczania stal 

X153CrMoV12, charakteryzuje się twardością na poziomie 40-65HRC. 

Stal ta wykazuje również bardzo dużą odporność na odkształcenie podczas 

obróbki cieplnej oraz opornością na odpuszczające działanie temperatury 

[22, 34]. 

Stal X153CrMoV12 stosowana jest na narzędzia pracujące w maksy-

malnej temperaturze 250°C, m.in. narzędzia do cięcia blach, gwintowniki, 

przeciągacze, frezy, stemple, matryce, a także wysokiej jakości noże 

wykonywane w warunkach rzemieślniczych [22, 35]. 

Obróbka cieplna stali X153CrMoV12 składa się z wyżarzania 

zmiękczającego, które dla stali narzędziowych jest właściwą obróbką 

cieplną zapewniającą pożądaną mikrostrukturę wyjściową przed dalszą 

obróbka cieplną. Następnie prowadzi się stopniowe nagrzewanie do 

temperatury austenityzowania, która wg normy PN-EN 4957:2004 wynosi 

1020°C ±10°C. Ośrodkami chłodzącymi stosowanymi dla tego gatunku 

stali w warunkach przemysłowych są olej hartowniczy bądź kąpiele solne. 

Bezpośrednio po procesie hartowania wykonuje się co najmniej dwukrotne 

odpuszczanie. Stal X153CrMoV12 charakteryzuje się efektem twardości 

wtórnej, dlatego warunki obróbki cieplnej muszą być ściśle dopasowane do 

docelowo wymaganej twardości. Stal X153CrMoV12 bardzo często 

poddaje się, po procesie zwykłej obróbki cieplnej, azotowaniu bądź 

obróbce powierzchniowej poprzez nakładanie powłok metodami PVD lub 

CVD [22,24,25]. 

Skład chemiczny stali X153CrMoV12 wg normy PN-EN ISO 

4957:2004 przedstawiono w Tab. 3, natomiast skład chemiczny badanych 

próbek stali X153CrMoV12 przedstawiono w Tab. 4. Mikrostrukturę 

badanej stali X153CrMoV12 w stanie wyjściowym po wyżarzaniu 

zmiękczającym przedstawiono na rys. 7-9.  

 Analiza składu chemicznego wykazała, iż próbki badanej stali 

X153CrMoV12 zawierają 0,05% więcej C oraz 0,02% mniej Cr, niż 
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przewiduje to norma PN-EN ISO 4957:2004. Mikrostruktura stali 

X153CrMoV12 widoczna na rys. 16-18 charakteryzuje się obecnością 

skoagulowanych węglików pierwotnych oraz wtórnych. Mikrostruktura 

próbki w stanie wyjściowym jest jednorodna. 

Tabela 1. Skład chemiczny stali X153CrMoV12 wg normy PN-EN ISO 4957:2004 [20] 

Pierwiastek C Si Mn Cr Mo Ni V W 

% mas. 1,45-1,6 0,1-0,6 0,2-0,6 11-13 0,7-1 - 0,7-1 - 

Źródło: Opracowanie własne lub [1] 

Tabela 2. Skład chemiczny stali X153CrMoV12 wykorzystanej do badań 

Pierwiastek C Si Mn Cr Mo Ni V W 

% mas. 1,65 0,31 0,36 10,98 0,71 0,29 0,86 0,04 

5.3. Obróbka cieplna stali X153CrMoV12 

Badane próbki zostały poddane różnym wariantom obróbki cieplnej. 

Dla każdej z obrabianych cieplnie próbek przeprowadzono hartowanie 

w oleju typu OH70 z temperatury austenityzowania 1020°C. Następnie 

próbki poddano odpuszczaniu w różnych temperaturach w zakresie 200°C-

530°C. 

Stal X153CrMoV12, ze względu na obecność pierwiastków stopowych, 

tworzących wydzielenia węglikowe oraz małe przewodnictwo cieplne, 

należy nagrzewać do temperatury austenityzowania stopniowo 

z przystankami temperaturowymi, w celu wyrównania temperatury 

w obrębie całej objętości obrabianego elementu, aby zapobiec pęknięciom, 

wynikającym ze zbyt dużych naprężeń wewnętrznych. Ośrodek chłodzący, 

w przypadku stali X153CrMoV12, może stanowić olej hartowniczy bądź 

kąpiel solna. Nagrzewanie do hartowania przeprowadzono w piecu bez 

atmosfery ochronnej, badane próbki były umieszczone w zasypce, 

zapobiegającej odwęgleniu powierzchni. Przebieg procesu hartowania 

przedstawiono na rys. 6. 

Po procesie hartowania, trzy spośród czterech hartowanych próbek stali 

X153CrMoV12 podano różnym wariantom odpuszczania, odpowiednio: 

• niskiemu 200°C; 

• średniemu 300°C; 

• wysokiemu 530°C. 

Operacje odpuszczania zostały wykonane dwukrotnie dla każdej próbki, 

czas wygrzewania w temperaturze odpuszczania każdorazowo wynosił 60 

minut. Chłodzenie po procesie wygrzewania odbywało się na spokojnym 

powietrzu. 

 



 

 

Andrzej Maruszczyk 

 

98 

 
Rysunek 6. Przebieg temperaturowo-czasowy procesu hartowania 

\  

Rysunek 7. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie dostawy pow. 100x, traw. nitalem 
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Rysunek 8. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie dostawy pow. 500x., traw. nitalem 

 

Rysunek 9. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie dostawy pow. 1000x, traw. nitalem 

  



 

 

Andrzej Maruszczyk 

 

100 

5.4. Mikrostruktura stali X153CrMoV12 obrabianej cieplnie 

Na rys. 10-12 przedstawiono mikrostrukturę stali X153CrMoV12 po 

hartowaniu z temperatury 1020°C. Mikrofotografie widoczne na rys. 13-15 

przedstawiają mikrostrukturę stali X153CrMoV12 poddanej hartowaniu 

z temperatury 1020°C, a następnie dwukrotnemu niskiemu odpuszczaniu 

w temperaturze 200°C. Mikrostrukturę próbki poddanej hartowaniu z tem-

peratury 1020°C oraz dwukrotnym średniemu odpuszczaniu w tempe-

raturze 300°C, przedstawiono na rysunkach 16-18. Mikrofotografie próbki 

badanej stali X153CrMoV12 podanej hartowaniu z tempe-ratury 1020°C 

oraz dwukrotnie wysokiemu odpuszczaniu w temperaturze 530°C, 

przedstawiono na rys. 19-21. 

 

Rysunek 10. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie hartowanym pow. 100x, traw. nitalem 
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Rysunek 11. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie hartowanym pow. 500x, traw. nitalem 

 

Rysunek 12. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

w stanie hartowanym pow. 1000 traw. nitalem 
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Rysunek 13. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po niskim odpuszczaniu (200°C) pow. x100, traw. nitalem 

 

Rysunek 14. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po niskim odpuszczaniu (200°C)pow. x500, traw. nitalem 
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Rysunek 15. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po niskim odpuszczaniu (200°C) pow. x1000, traw. nitalem 

 

Rysunek 16. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po średnim odpuszczaniu (300°C) pow. 100x, traw. Nitalem 
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Rysunek 17. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po średnim odpuszczaniu (300°C) pow. 500x, traw. nitalem 

 

Rysunek 18. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po średnim odpuszczaniu (300°C) pow. 1000x, traw. nitalem 
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Rysunek 19. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po wysokim odpuszczaniu (530°C) pow. 100x, traw. nitalem 

 

Rysunek 20. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po wysokim odpuszczaniu (530°C) pow. 500x, traw. nitalem 
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Rysunek 21. Mikrostruktura badanej stali X153CrMoV12  

po wysokim odpuszczaniu (530°C) pow. 1000x, traw. nitalem 

Mikrostruktury próbki stali X153CrMoV12 po hartowaniu, widoczne na 

rys. 10-12, przedstawiają pasmową strukturę węglików pierwotnych, 

wynikającą z warunków przeróbki plastycznej. Osnowę stanowi martenzyt, 

austenit szczątkowy, widoczne są również węgliki wtórne, które nie 

rozpuściły się na etapie austenityzowania. Przy większych powiększeniach 

bardzo dobrze widoczne są nieregularne kształty oraz zróżnicowane 

rozmiary węglików pierwotnych, co może negatywnie wpłynąć na włas-

ności eksploatacyjne stali (Rys. 12). 

Na mikrofotografiach badanej stali, znajdujących się na rys. 13-15, 

poddanych hartowaniu oraz niskiemu odpuszczaniu w temperaturze 200°C, 

przy małych powiększeniach, bardzo dobrze widoczna jest siatka węglików 

pierwotnych, charakteryzująca się ich międzydendrytycznym ułożeniem o 

charakterze ledeburytycznym. Osnowę stanowi martenzyt odpuszczony 

oraz austenit szczątkowy. 

Próbka poddana hartowaniu oraz średniemu odpuszczaniu w tempe-

raturze 300°C, podobnie jak w przypadku niskiego odpuszczania, charak-

teryzuje się mikrostrukturą składającą się z ułożonych między dendry-

tycznie węglików pierwotnych oraz osnową zbudowaną z martenzytu 

odpuszczonego.  

Na rys. 19-21 przedstawiono mikrostrukturę stali X153CrMoV12 po 

hartowaniu oraz wysokim opuszczaniu w temperaturze 530°C. Mikro-

struktura ta, podobnie jak po procesie hartowania, charakteryzuje się 
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pasmowo ułożonymi węglikami pierwotnymi o nieregularnych kształtach. 

Osnowa składa się z martenzytu opuszczonego oraz drobnodyspersyjnych 

węglików wtórnych.  

Wszystkie spośród badanych próbek charakteryzowały się wyraźnie 

zaznaczoną strukturą pierwotną, która najprawdopodobniej jest spowo-

dowana niedostatecznym przerobem materiału (zbyt słabym stopniem 

przekucia materiału lanego). Można się spodziewać, iż niejednorodności 

struktury w poszczególnych próbkach (wszystkie próbki zostały wycięte 

przed obróbka cieplną z jednego elementu półproduktowego) mogą 

znacząco wpłynąć na wyniki pomiarów twardości. 

6. Wnioski/Podsumowanie  

Obróbka cieplna jest w dalszym ciągu jednym z wiodących procesów 

stosowanych w celu nadania stopom metalicznym pożądanych własności. 

Fakt ten wynika z prostoty procesów zwykłej obróbki cieplnej oraz niskich 

kosztów, które wynikają z zastosowania stosunkowo prostej aparatury 

w porównaniu do innych nowszych metod. Uzyskanie pożądanych 

własności obrabianego cieplnie materiału jest możliwe tylko poprzez 

dobranie odpowiednich parametrów procesu m.in. czasu i temperatury.  

Materiały narzędziowe stanowią specyficzną grupę narzędzi o niez-

wykle wysokich wymaganiach dotyczących twardości, ścieralności, 

zdolności do przenoszenia obciążeń dynamicznych oraz odporności na 

korozję. Narzędzia wykonane ze stopowych stali narzędziowych, zawie-

rających Cr, Mo, V, W, wymagają bardzo złożonej obróbki cieplnej.  

W stali X153CrMoV12, dzięki zawartości dodatków stopowych, m.in. 

Cr, Mo, V, na etapie odpuszczania wydzielają się duże ilości węglików 

wtórnych. Analiza składu chemicznego wykonana za pomocą spektrometru 

emisyjnego wykazała, iż badane próbki stali X153CrMoV12 zawierały 

o 0,05% więcej C oraz o 0,02% mniej Cr, niż przewiduje to norma PN-EN 

ISO 4957:2004.  

Mikrostruktura próbek w stanie dostawy składa się ze skoagulowanych 

węglików w osnowie ferrytycznej, co wskazuje, że badana stal była 

poddana wyżarzaniu sferoidyzującemu. W każdej spośród pięciu obra-

bianych cieplnie próbek, wyciętych z jednego półproduktu, występuje 

mocno widoczna struktura pierwotna, która jest spowodowana 

niewystarczającymi parametrami przeróbki plastycznej (zbyt słabe 

przekucie) na etapie produkcji. Najwyższą twardością (65HRC) charak-

teryzuje się próbka stali X153CrMoV12 poddana hartowaniu z temperatury 

1020°C, co jest w dużej mierze spowodowane naprężeniami powstałymi na 

etapie hartowania oraz strukturą składającą się z martenzytu nieod-

puszczonego.  
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Mikrostruktura oraz twardość próbki po hartowaniu oraz niskim 

odpuszczaniu, ze względu wysoką twardość, a co za tym idzie, odporność 

na ścieranie sprawia, iż stal X153CrMoV12 obrobiona cieplnie w ten 

sposób może być zastosowana w produkcji narzędzi pracujących na 

ścieranie np. pilników, przeciągaczy, wierteł.  

Twardość próbek, które zostały poddane hartowaniu z odpuszczaniem  

w temperaturze 200°C oraz hartowaniu w połączeniu ze średnim 

odpuszczaniem w temperaturze 300°C, jest nieco niższe od twardości 

próbek po hartowaniu, odpowiednio 62HRC oraz 59HRC. Obniżenie 

twardości zarówno w próbce poddanej niskiemu oraz średniemu odpusz-

czaniu jest spowodowane zanikiem naprężeń hartowniczych, jak również 

zubożeniem martenzytu w węgiel. Spadek twardości, zachodzący w stalach 

niestopowych wraz ze wzrostem temperatury odpuszczania w badanej stali 

X153CrMoV12, jest hamowany przez wydzielające się węgliki wtórne.  

Mikrostruktura oraz twardość próbki po hartowaniu i odpuszczaniu 

w temperaturze 530°C, ze względu na strukturę składającą się z odpusz-

czonego martenzytu oraz dużej ilość węglików wtórnych, wykazuje 

stosunkowo wysoką twardość na poziomie 61HRC. Stal X153CrMoV12 

obrobiona cieplnie w ten sposób może być stosowana na narzędzia 

pracujące na ścieranie, nie przenoszące jednak zbyt dużych obciążeń 

dynamicznych, gdyż występujące w mikrostrukturze węgliki wtórne 

stanowią koncentratory naprężeń.  

Mając na uwadze analizę mikrostruktur stali X153CrMoV12 oraz 

pomiary twardości, należy uznać, iż najbardziej optymalną obróbką cieplną 

dla tej stali jest połączenie hartowania oraz niskiego odpuszczania, gdyż 

charakteryzuje ona się wtedy wysoką twardością oraz zredukowanym 

stanem naprężeń wewnętrznych, dzięki czemu może być zastosowana do 

wytwarzania narzędzi do obróbki drewna lub stopów metali lekkich oraz 

tworzyw sztucznych. 
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Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stali narzędziowej  
do pracy na zimno w gatunku X153CrMoV12 

W dzisiejszych czasach do produkcji narzędzi stosuje się wiele różnych materiałów narzę-
dziowych, m.in. węgliki spiekane, ceramikę narzędziową, cermetale, jednak nadal najszerzej 
stosowanymi materiałami na narzędzia od dziesiątek lat pozostają stale narzędziowe. Dzielą się 
one na kilka grup ze względu na skład chemiczny oraz zastosowanie na potencjalne grupy 
narzędzi.  
W pracy scharakteryzowano podstawowe grupy materiałów stosowanych do produkcji narzędzi, 
ze szczególnym uwzględnieniem stali narzędziowych. Ponadto, w pracy szczegółowo omówiona 
została technologia obróbki cieplnej poszczególnych grup stali narzędziowych. 
W części badawczej pracy porównano mikrostrukturę stali narzędziowej do pracy na zimno 
w gatunku X153CrMoV12 w stanie wyjściowym oraz po obróbce cieplnej, polegającej na 
hartowaniu oraz odpuszczaniu w różnych wariantach temperaturowych. Analiza mikrostruktur 
stali X153CrMoV12 po poszczególnych operacjach wykazała różnice strukturalne (m.in. ilość 
węglików wtórnych) mogące się przełożyć na własności eksploatacyjne narzędzi wykonanych 
z obrabianych w ten sposób cieplnie stali. Dywagacja nad mikrostrukturami została przepro-
wadzona pod kątem aplikacji stali X153CrMoV12 po danej operacji obróbki cieplnej.  
Dalszym kierunkiem badań w kolejnych publikacjach będzie określenie własności tribolo-
gicznych stali X153CrMoV12. 
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The effect of heat treatment on a cold-work tool steel in grade 

X153CrMoV12  

Nowadays there is a great deal of various tool materials for tools production such as cemented 

carbides, tool ceramic or metal-ceramic. However, still the most widely used materials for making 

tools remain tool steels. They are divided into several groups due to the chemical composition and 

the use for potential groups of tools.  

The paper characterizes basic groups of materials used in tools production, with a particular 

emphasis on tool steels. What is more, the technology of heat treatment conducted on different 

tool steel groups has also been described in details.  

The research part of work compares the microstructure of a cold-work tool steel in grade 

X153CrMoV12 at baseline and after heat treatment consisting of hardening and tempering in 

various temperatures. 

An analysis of microstructure of steel X153CrMoV12 after different operations shows various 

structural differences (among others, an amount of cemented carbides) which may influence 

operating properties of heat-treated tools.   

A consideration upon the microstructures was based on a look on steel in grade X153CrMoV12 

and its application after the operations of a heat treatment.  

A further direction of research in following publications will be to determine the tribological 

properties of steel X153CrMoV12. 
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Wpływ prędkości cięcia na jakość powierzchni 

przecięcia strugą wodno-ścierną 

1. Wprowadzenie 

Wysokociśnieniowa obróbka strumieniowo-ścierna, która wykorzystuje 
wielofazową strugę wodną stosowana była już około 45 lat temu, głównie 
w krajach o wysokim stopniu rozwoju przemysłowego. Gwałtowny rozwój 
tego typu cięcia nastąpił około 25 lat temu, dzięki wprowadzeniu metody 
cięcia strugą pod wodą. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe było bardzo 
duże tłumienie hałasu, który towarzyszyły takiemu procesowi [1].  

Obecnie wysokociśnieniowe cięcie strugą wodno-ścierną jest najszyb-
ciej rozwijającą się i najintensywniej badaną metodą cięcia materiału. 
Należy do spektrum niekonwencjonalnych metody wytwarzania i jest 
szeroko używana do cięcia różnorodnych materiałów, w tym metali, gumy, 
drewna, tworzywa sztucznego. Inną ważną zaletą są małe siły skrawania i 
niska temperatura w strefie skrawanie [2, 3]. Chropowatość powierzchni 
jest jednym z głównych sposobów oceny jakości powierzchni przecięcia 
uzyskanych przy cięciu waterjet. Jest to również jedno z najczęściej 
określanych wymagań użytkowników końcowych [2]. Parametry procesu, 
takie jak prędkość cięcia, rodzaj ciętego materiału i jego grubość, natężenie 
przepływu ścierniwa i wielkości ziaren ściernych bezpośrednio wpływają 
na chropowatość powierzchni [4, 5]. Przepro-wadzono liczne badania 
eksperymentalne, które określają wpływ para-metrów procesu (przepływ 
ścierniwa, grubość przecinanego materiału, prędkość cięcia, odległość 
dyszy wodno-ściernej od obrabianego materiału i ciśnienie wody) na jakość 
powierzchni przecięcia [2, 6-8]. Został także przeprowadzony ekspe-
rymentalne pomiary drgań i emisji akustycznych towarzyszących 
procesowi cięcia strugą wodno-ścierną. Wyniki tych badań zostały 
pogłębione przez S. Hloch [9, 10] w celu zapewnienia praktycznego 
sposobu kontroli procesu oraz przewidywania chropowatości powierzchni. 
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wpływu prędkości cięcia na 
jakość powierzchni po cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodno-
ściernym. 
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1.1. Wpływ głównych parametrów obróbki na proces cięcia 

Największą trudnością przy przecinaniu wysokociśnieniową strugą 

wodno – ścierną sprawia odpowiedni dobór parametrów przecinania. Dobór 

parametrów technologicznych w obróbce wodno-ściernej ma zasadniczy 

wpływ na jakość przecinanej powierzchni. Podstawowymi parametrami, 

którymi możemy sterować w obróbce waterjet są: prędkość cięcia, 

ciśnienie strugi, rodzaj, wielkość i wydatek ścierniwa, wielkość i odległość 

dyszy tnącej od obrabianej powierzchni, własności materiału. 

1.1.1. Prędkość cięcia 

Prędkość cięcia jest jednym z podstawowych parametrów obróbki. Od 

tego parametru w głównej mierze zależy jakość powierzchni przecięcia 

oraz czy w ogóle materiał zostanie w zupełności przecięty. Przy wybraniu 

zbyt dużej prędkości posuwu może nie nastąpić całkowite przecięcie 

materiału.  

Przy niskich wartościach prędkości cięcia, obrobiona powierzchnia jest 

bardzo dobrej jakości. Niskie prędkości nie są często stosowane ze 

względów ekonomicznych. Nie zawsze występuje także potrzeba uzyskania 

tak dobrej jakości powierzchni przecięcia. Najczęściej prędkości są 

dobierane za pomocą odpowiednich kalkulatorów. Dobierają one prędkość 

w zależności od: gatunku i grubości materiału, ciśnienia wody, materiału 

ściernego i jego wydatku, wielkości dyszy oraz jakości cięcia [11]. 

1.1.2. Ciśnienie strugi wodno-ściernej 

Na ogół ciśnienie i moc pompy są parametrami stałymi. Nie oznacza to 

jednak, że parametry te nie mają dużego wpływu na prędkość cięcia 

i grubość przecinanego elementu. Zwiększanie tylko ciśnienia wody przy 

pozostawieniu wartości pozostałych parametrów bez zmian skutkuje 

poprawieniem się jakości otrzymanej powierzchni przecięcia. Zwiększenie 

ciśnienia strumienia wodno-ściernego powoduje także wzrost głębokości 

przecinania obrabianego materiału w całym zakresie pomiarowym. 

Przyczyną tak korzystnego dla procesu zjawiska jest wzrost energii 

kinetycznej strugi, a tym samym jej zdolność erozji materiału. 

1.1.3. Parametry dyszy tnącej 

Ważnym parametrem podczas cięcia jest także odległość dyszy tnącej 

od przecinanego materiału. Wartość ta powinna być utrzymywana 

w zakresie 1-1,5 mm. Jest to optymalna wartość, która jest stosowana dla 

każdego rodzaju materiału. Wraz ze wzrostem odległości dyszy tnącej od 

obrabianego materiału następuje zaokrąglanie się górnej krawędzi cięcia. 
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Przyczyną tego typu zjawiska jest utrata spójności strumienia tnącego 

przemieszczającego się w powietrzu. Zwiększony dystans między elemen-

tami powoduje także wzrost kąta nacięcia. Przykładowo jeśli odległość 

między dysz, a przecinanym materiałem wzrośnie do około 6 mm, to 

należy zmniejszyć prędkość posuwu o około 20%, aby otrzymać porów-

nywalne względem siebie wartości w odniesieniu do tolerancji i jakości 

krawędzi. Aby zapewnić optymalną wartość tego parametru stosuje się 

automatyczną regulację wysokości dyszy. Z kolei jeśli odległość dyszy od 

materiału zbytnio wzrośnie, to struga wodo-ścierna nie będzie posiadała 

energii wystarczającej do pełnego przecięcia danego elementu. Element ten 

mógłby być przecięty z łatwością przy znacznie mniejszej odległości dyszy 

od materiału [12].  

Ważne jest też, aby kontrolować zużycie się dyszy formującej strugę. 

Wraz ze zużywaniem się dyszy spada dokładność obróbki wysoko-

ciśnieniowej. Rolę oraz wpływ zużycia można porównać do zużycia się 

ostrzy skrawających w obróbce ubytkowej [11]. 

1.1.4. Własności ścierniwa 

Przy obróbce wodno-ściernej ważnym czynnikiem jest materiał ścierny. 

Wiele firm stosuje ten sam materiał ścierny do cięcia elementów z różnych 

materiałów. Materiał ścierny reguluje się pod względem jego wydatku przy 

cięciu. Ma on znaczący wpływ na grubość przecinania. Przykładową 

zależność głębokości przecinania od wydatku materiału ściernego 

przestawiono na rysunku 1. Przecinanym materiałem jest stal nierdzewna 

oraz stop aluminium. Z rysunku wynika, że największe głębokości 

przecinania uzyskuje się przy wydatku 𝑚 𝑎= 10 - 12 g/s. Zwiększenie 

natężenia przepływu ścierniwa powyżej 15 g/s powoduje niewielki spadek 

głębokości przecinania. Przyczyną tego zjawiska jest dławienie się dyszy 

formującej zbyt dużym przepływem ścierniwa w strudze. Efektem tego jest 

obniżanie się energii kinetycznej strugi [11]. 
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Rysunek 1. Zależność wydatku ścierniwa do głębokości przecięcia  

podczas obróbki wodno-ściernej (p=200 MPa) [13] 

1.1.5. Materiał obrabiany 

Na dobór prędkości cięcia i innych parametrów technologicznych 

procesu ma również wpływ materiał obrabiany tj. jego rodzaj oraz grubość. 

Wraz ze wzrostem grubości przecinanego elementu spada prędkość jego 

cięcia [14]. 

Grubość obrabianego materiału ma także wpływ na jakość powierzchni 

przy wyjściu strugi wodno-ściernej. Im większa będzie grubość materiału 

przecinanego przy niezmienności pozostałych parametrów, tym większy 

będzie wzrost falistości w okolicach wyjścia strugi wodno-ściernej 

(powstawanie coraz większych wyżłobień) [15].  

2. Przebieg badania 

Do badań użyte zostały próbki ze stali austenitycznej 316L w postaci 

krążków o średnicy 50mm i grubości 10mm. Do procesu przecinania 

próbek wykorzystano obrabiarkę KIMLA model Waterjet 4020. Cięcie 

przeprowadzono z trzema zmiennymi prędkościami, odpowiadającymi 

według producenta obrabiarki trzem różnym klasom jakości powierzchni 

przecięcia. Wartości pozostałych parametrów technologicznych zostały 

przyjęte jako niezmienne. W celu ustalenia próbek na ruszcie obrabiarki 

zaprojektowany i wykonany został uchwyt obróbkowy, umożliwiający ich 

szybkie i pewne zamocowanie. Po wycięciu próbek wykonano szereg 

fotografii obrazujących strukturę geometryczną powierzchni przecięcia 

oraz dokonano pomiarów chropowatości 2D. 
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Rysunek 2. Proces przecinania próbki wysokociśnieniową  

strugą wodno-ścierną [opracowanie własne] 

2.1. Przedmiot badań 

Badane próbki wykonane zostały ze stali austenitycznej 316L. Jest to 

stal kwasoodporna, odporna na korozje. Stale z tej grupy wykorzystywane 

są na elementy, które pracują w środowisku wody morskiej. Są także 

wykorzystywane na instalacje w przemyśle chemicznym, spożywczym, 

farmaceutycznym, papierniczym, elementy architektoniczne i inne. Bardzo 

często stal ta jest także wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, 

m.in. w układzie wydechowym, układzie dolotowym, na mocowania foteli 

i elementy wykończenia wnętrza. Stal 316L ma następujące właściwości 

mechaniczne [16]: 

• wytrzymałość na rozciąganie – 558 MPa; 

• granica plastyczności – 290 MPa; 

• twardość - 79 HRB.  

Tabela 1. Właściwości chemiczne stali 316L [16]. 

C [%] Mn [%] P [%] S [%] Si [%] Cr [%] Ni [%] Mo %] N[%] 

≤0,03 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,03 ≤0,075 16--18 10-14 2-3 ≤0,10 
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2.2. Parametry technologiczne procesu 

Jako zmienny parametr technologiczny procesu przyjęta została 

prędkość cięcia. Jej zróżnicowanie pozwoliło na otrzymanie powierzchni 

przecięcia w trzech różnych klasach jakości. 

Tabela 2. Jakość przecięcia oraz odpowiadająca im prędkość cięcia 

Numer próbki 1 2 3 

Jakość przecięcia średnia dobra doskonała 

Prędkość cięcia 

[mm/s] 
3,21 2,46 2,02 

Wartości pozostałych parametrów technologicznych przyjęte zostały 

jako stałe. Dostosowane zostały one do gatunku i grubości wycinanego 

materiału zgodnie z zaleceniami producenta obrabiarki. 

Tabela 3. Wartości stałych parametrów technologicznych podczas cięcia 

Parametr technologiczny Wartość 

grubość materiału 10 [mm] 

ciśnienie wody 4136 [bar] 

rodzaj ścierniwa garnet 

przepływ ścierniwa 0,68 [kg/min] 

grubość ścierniwa 0,180 [mm] 

średnica dyszy 0,7620 [mm] 

odległość dyszy tnącej od 

materiału 
 1,5 [mm] 

2.3. Zakres badań 

W ramach badań dla każdej z próbek wykonano szereg fotografii 

obrazujących strukturę geometryczną uzyskanych powierzchni przecięcia. 

Zdjęcia zostały wykonane przy pomocy mikroskopu stereoskopowego 

LEICA MS5 przy powiększeniu 9,5x. 

Następnie dokonano pomiaru wybranych parametrów chropowatości 2D 

za pomocą profilometru stykowego Hommel Tester T-1000 połączonego 

z komputerem PC wyposażonym w program Turbo – Datawin NT. 

Zmierzone oraz porównane zostały wartości następujących parametrów:  

• Ra – średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości; 
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• Rz – średnia wysokość profilu wg 10 punktów; 

• Rt – całkowita wysokość profilu;  

• Rq – średnie kwadratowe odchylenie profilu chropowatości. 

3. Wyniki badań 

3.1. Wizualna oceny struktury geometrycznej powierzchni 

przecięcia 

Rysunek 3. obrazuje strukturę geometryczną powierzchni przecięcia 

uzyskanych przy trzech różnych prędkościach cięcia. 

 

Rysunek 3. Powierzchnia przecięcia uzyskana w trzech różnych prędkościach cięcia 

[opracowanie własne] 

Przy cięciu z najwyższą prędkością zaobserwować można liczne rowki 

oraz wzniesienia w dolnej części materiału ciętego. Przy zmniejszeniu 

prędkości cięcia zaobserwować można polepszenie jakości powierzchni 

w dolnej części materiału ciętego. Przy najniższej prędkości cięcia ślady 

obróbkowe są mniej liczne i słabo widoczne – uzyskana powierzchnia 

cechuje się najlepszą spośród wszystkich trzech jakością przecięcia. 

Występowanie śladów obróbkowych w dolnej części materiału ciętego 

wynika ze spadku energii kinetycznej cząstek ściernych w strudze wodno-

ściernej [17]. Łatwo zauważyć, iż wielkość strefy z widocznymi śladami 

obróbkowymi zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości cięcia. W związku 

z tym wnioskować można, iż wraz ze wzrostem prędkości cięcia spada 

energia kinetyczna strugi wodno-ściernej. 
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3.2. Stykowe pomiary chropowatości 2D 

Dla każdej z próbek zmierzone zostały wybrane parametry chro-

powatości powierzchni przecięcia. Pomiar odbył się metodą stykową przy 

użyciu profilometru HOMMEL T-1000. 

 

Rysunek 4. Strefa pomiaru chropowatości 2D na bocznej powierzchni przecięcia próbki 

[opracowanie własne] 

Pomiarów dokonywano w trzech różnych miejscach na powierzchni 

przecięcia (rysunek 4.): 

• 1 - 1mm poniżej górnej krawędzi przecięcia (WEJŚCIE); 

• 2 - w środkowej części powierzchni przecięcia (ŚRODEK); 

• 3 - 1mm powyżej dolnej krawędzi przecięcia (WYJŚCIE). 

Długość odcinka pomiarowego została ustalona na 4,8mm. We 

wszystkich trzech miejscach pomiar każdego z parametrów chropowatości 

został powtórzony czterokrotnie oraz uśredniony. Wartości średnie 

pomiarów zostały przedstawione w tabelach 4-6. 

 

Próbka 1 - vc = 3,21 mm/s 

Tabela 4. Średnie wartości poszczególnych parametru chropowatości dla próbki  

1 – prędkość cięcia wynosiła 3,21 mm/s 

Parametr WEJŚCIE ŚRODEK WYJŚCIE 

Ra, [µm] 3,21 5,15 7,34 

Rz, [µm] 20,3 27,91 36,42 

Rt, [µm] 26,93 37,44 52,10 

Rq, [µm] 4,11 6,44 9,33 
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Próbka 2 - vc= 2,46 mm/s 

Tabela 5. Średnie wartości poszczególnych parametru chropowatości dla próbki 2 – prędkość 

cięcia wynosiła 2,46 mm/s 

Parametr WEJŚCIE ŚRODEK WYJŚCIE 

Ra, [µm] 2,91 3,90 6,32 

Rz, [µm] 18,46 22,22 30,56 

Rt, [µm] 23,97 28,51 40,75 

Rq, [µm] 3,73 4,90 7,82 

 

Próbka 3 - vc = 2,02 mm/s 

Tabela 6. Średnie wartości poszczególnych parametru chropowatości dla próbki 3 – prędkość 

cięcia wynosiła 2,02 mm/s 

Parametr WEJŚCIE ŚRODEK WYJŚCIE 

Ra, [µm] 2,69 3,41 5,16 

Rz, [µm] 17,53 20,1 27,44 

Rt, [µm] 24,13 26,16 36,7 

Rq, [µm] 3,47 4,36 6,46 
 

Na rysunkach 5-8. zaprezentowane zostały wykresy, które przedstawiają 

zmianę wartości parametrów chropowatości w zależności od miejsca jego 

pomiaru dla różnych prędkości cięcia. 

 
Rysunek 5. Wykres zmiany wartości parametru chropowatości Ra  

w zależności od miejsca jego pomiaru 
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Rysunek 6. Wykres zmiany wartości parametru chropowatości Rz  

w zależności od miejsca jego pomiaru 

 

Rysunek 7. Wykres zmiany wartości parametru chropowatości Rt  

w zależności od miejsca jego pomiaru 
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Rysunek 8. Wykres zmiany wartości parametru chropowatości Rq  

w zależności od miejsca jego pomiaru 

Po wykonaniu badań, opracowane zostały wykresy obrazujące wpływ 

prędkości cięcia na zmianę poszczególnych parametrów chropowatości. Po 

analizie rysunków 5-8 można wnioskować, iż średnie arytmetyczne 

odchylenie profilu chropowatości (Ra) rośnie wraz ze wzrostem odległości 

od górnej krawędzi szczeliny cięcia. Najwyższe wartości parametru Ra 

posiadała próbka przecinana z najwyższą prędkością. Przy wejściu strugi 

wodno-ściernej wartość Ra przyjmowała wartość 3,21 µm, w środkowej 

części próbki 5,15 µm, w końcowej zaś strefie 7,37 µm. Podobnie 

kształtowała się zależność dla dwóch kolejnych prędkości, lecz parametr 

Ra przyjmował mniejsze wartości, tzn. przy prędkości cięcia wynoszącej 

2,46 mm/s Ra wynosiło kolejno 2,91 µm, 3,9 µm i 6,32 µm. Z kolei przy 

najniższej badanej prędkości cięcia wartość Ra w poszczególnych 

miejscach była zawsze najmniejsza w stosunku do poprzednich próbek, tzn. 

przy wejściu (1 mm od górnej krawędzi szczeliny cięcia) strugi wodno-

ściernej Ra równało się 2,69 µm, na środku 3,41 µm i przy wyjściu 

strumienia 5,16 µm. Zaobserwować można więc, że na wejściu strugi 

wodno-ściernej nie występują duże różnice wartości dla wszystkich trzech 

prędkości cięcia. Jednak wraz ze wzrostem odległość od górnej krawędzi 

szczeliny cięcia różnice te istotnie rosną. Na wyjściu strugi wodno-ściernej 

różnice między sąsiednimi prędkościami wynoszą ponad 1 µm, gdzie na 

wejściu około 0,3 µm. 



 

 

Wpływ prędkości cięcia na jakość powierzchni przecięcia strugą wodno-ścierną 
 

123 

 

Następną analizowaną wielkością był parametr chropowatości Rz, czyli 

średnia wysokość profilu wg 10 punktów. Charakter przebiegu tego 

parametru na wykresie jest bardzo podobny do przebiegu Ra. Zasadniczą 

różnicą są wartości parametrów. Przy najmniejszej prędkości cięcia 

wynoszącej 2,02 mm/s wartość Rz przyjmowała następujące wartości: przy 

wejściu strugi wynosiła 17,53 µm na środku próbki 20,1 µm, a przy 

wyjściu strumienia wodno – ściernego 27,44 µm. Z kolei dla kolejnych 

prędkości cięcia wartość Rz przyjmowała następujące wartości: dla 

prędkości vc= 2,46 mm/s na wejściu Rz wynosiło 18,46 µm, na środku 

22,22 µm, a przy wyjściu 30,56 µm; dla prędkości vc= 3,21 mm/s na 

wejściu Rz wynosiło 20,3 µm, na środku 27,91 µm, a przy wyjściu 36,42 

µm. Z wykresu można wywnioskować, że wraz ze wzrostem prędkości 

oraz wraz ze wzrostem odległości od górnej krawędzi szczeliny cięcia 

wzrastają wartości parametru Rz. 

Bardzo podobne charakter przebiegu mają kolejne dwa wykresy 

obrazujące następujące parametry: Rt – całkowita wysokość profilu oraz 

Rq - średnie kwadratowe odchylenie profilu chropowatości. Zasadniczą 

różnicą są wartości, na poziomie, których kształtuje się każdy z wymie-

nionych parametrów. Parametr Rt dla wszystkich prędkości cięcia zawiera 

się w zakresie 23,97-52,1 µm. Z kolei parametr Rq mieści się 

w przedziale3,47-9,33 mµ. Można także zauważyć, że parametr Rt 

przyjmuje bardzo podobne wartości przy wejściu strugi wodno-ściernej dla 

prędkości cięcia równej 2,02 mm/s oraz 2,46 mm/s.  

4. Wnioski 

Po przeprowadzeniu wielu badań powierzchni przecięcia po cięciu 

wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną stwierdzić można, iż cechuje ją 

szereg wad i zalet. Sam proces przecinania strugą wodno-ścierną jest 

procesem wolniejszym w stosunku do konkurencyjnych technologii 

przecinania. Jedną z ważniejszych zaletą tej metody jest brak strefy wpływu 

ciepła, która w innych metodach jest kłopotliwa do wyeliminowania. 

Analizując tylko powierzchnie przecięcia można stwierdzić, iż 

parametry chropowatości powierzchni pogarszają się wraz z oddaleniem 

miejsca pomiaru od krawędzi wejścia strugi wodno-ściernej. Przy wyjściu 

strugi wodno-ściernej widoczne są bruzdy pozostające po obróbce, które są 

skutkiem energii niewystarczającej do odpowiedniego przecięcia materiału. 

W obszarze wejścia strugi, prędkość cięcia nie ma wyraźnego wpływu na 

jakość powierzchni przecięcia. W strefie tej parametry chropowatości są do 

siebie bardzo podobne dla wszystkich trzech prędkości cięcia.  

Reasumując, stwierdzić można, że proces przecinania strugą wodno-

ścierną jest doskonałą metodą obróbki materiałów, w których kluczowy jest 
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brak tworzenia się strefy wpływu ciepła. Należy jednak zauważyć, że 

proces ten nie nadaje się na obróbkę wykańczającą, jeśli ważna jest bardzo 

dobra jakości powierzchni przecięcia. Możliwe jest uzyskanie bardzo 

dobrej powierzchni przecięcia, jednak jest to nieekonomiczne ze względu 

na konieczność stosowania bardzo niskich prędkości cięcia.  

Podziękowania  

Autor niniejszego artykułu chciałby podziękować firmie JetCut z Opola 

za pomoc w przeprowadzeniu badań eksperymentalnych na maszynie 

KIMLA.  
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Wpływ prędkości cięcia na jakość powierzchni przecięcia strugą 

wodno-ścierną 

Prezentowana praca ma na celu omówienie wpływu podstawowych parametrów procesu 
przecinania wysokociśnieniową strugą wodno – ścierną na jakość powierzchni cięcia. W dalszej 
części pracy przedstawiono badania wpływu prędkości cięcia na jakość powierzchni przecięcia. 
W rozdziale tym przedstawiono sposób przeprowadzonej operacji cięcia na obrabiarce firmy 
KIMLA. Następnie omówiono materiał, na którym przeprowadzono badania oraz zaprezen-
towano parametry technologiczne z jakimi podany materiał został przecięty. Kolejna część 
przeznaczona była na badania. Pierwsza część badania polegała na wizualnej ocenie powierzchni 
przecięcia. W części tej analizowano powierzchnie pod względem widoczności śladów 
obróbkowych oraz ich wielkości. Druga część badań poświęcona była pomiarze i analizie 
chropowatości 2D w trzech strefach, tj. przy wejściu strugi, w środkowej części powierzchni 
przecięcia oraz przy wyjściu strugi wodno – ścierne. Ostatnia część zawierała podsumowanie 
całych badań. Jak wynika z ostatniego rozdziału proces przecinanie wysokociśnieniową strugą 
wodno – ścierną ma wiele wad, jak i zalet. Ważnymi zaletami tej obróbki jest brak wpływu ciepła 
oraz możliwość cięcia różnorodnego materiału. Niestety obróbka ta nie nadaje się na obróbkę 
wykańczającą ze względu na wyraźnie widoczne na powierzchni przecięcia ślady poobróbkowe. 
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, cięcie strugą wodno – ścierną, jakość powierzchni. 

Effect of cutting speed on surface quality in abrasive water jet cutting 

The first part of the presented paper aims to describe the effect of base process parameters in 

abrasive water jet cutting on cut surface quality. In the latter part of this work, experimental 

research concerning the effect of cutting speed on surface quality was presented. The cutting 

process conducted on a KIMLA water jet cutter was described. Information about research 

material (austenitic stainless steel) and base process parameters was provided. In the next part, 

experiment results were presented. They include photographs of cut surfaces and their analysis on 

the basis of presence of machining marks. The other part of research included measurements of 

2D surface roughness parameters, which were measured in several places along cut surfaces. 

Finally, results were summed up and conclusions were drawn. It was concluded that water jet 

cutting is not suitable for finish machining, as it leaves evident machining marks. However, does 

not produce the heat-affected zone in the material, which is a major advantage over other cutting 

methods. 

Keywords: surface roughness, abrasive water jet cutting, surface quality 
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Wybrane aspekty modelowania procesu 

formowania wtryskowego kompozytu  

drewno-polimer 

1. Wprowadzenie 

Stały rozwój materiałów konstrukcyjnych, stawiający coraz to wyższe 

kryteria jakościowe, skłania do równoległego poszerzania wymogów 

w zakresie wpływu użytych materiałów na środowisko oraz możliwości ich 

recyklingu. Kompozyty typu drewno-polimer spełniają wspomniane wyżej 

kryteria. Z uwagi na swoje właściwości łączące trwałość polimeru i wygląd 

drewna, materiały te cieszą się sporą popularnością w wielu dziedzinach 

zastosowań, szczególnie zaś w produkcji desek podłogowych (rys. 1).  

 
Rysunek 1. Udział procentowy aplikacji kompozytów WPC w 2012 roku  

– opracowanie własne na podstawie [1] 

Kompozyty typu drewno-polimer określa się na świecie anglo-
języcznym mianem Wood Plastic Composities (WPC). Z sugerowanych 
w literaturze światowej definicji terminu WPC, najbardziej zgodny jest 
opis, iż kompozyty WPC są materiałami dającymi się przetwarzać jako 
termoplasty, w których skład wchodzą: tworzywo polimerowe, drewno 
oraz środki pomocnicze [2-4]. Przewiduje się, iż przyrost produkcji WPC 
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na świecie będzie wynosił dla różnych krajów średnio od 10% do 20% 
rocznie [5]. 

Wyróżnić można trzy powody, dla których materiały te cieszą cię coraz 
to większym zainteresowaniem, zarówno w krajach, gdzie drewno jest 
surowcem tanim, jak i w krajach, gdzie jest ono materiałem deficytowym 
[4]. Pierwszym powodem jest wyczerpywanie się, bez możliwości odnowy 
złóż ropy naftowej i gazu, których cena zazwyczaj wzrasta, co wpływa 
również na wzrost cen polimerów. Drugim powodem zainteresowania 
kompozytami WPC są dobre właściwości wytworów z nich uzyskanych 
poprzez połączenie korzystnych cech składników podstawowych tj. drewna 
i tworzywa polimerowego – materiały te wykazują korzystne właściwości 
mechaniczne, wyższą sztywność, a w porównaniu z materiałami drzewnymi 
– znacznie niższą nasiąkliwość i pęcznienie oraz niższy skurcz liniowy [6-8]. 
Trzeci powód zastosowania kompozytów typu drewno – polimer to względy 
ekologiczne – nie stanowią one zagrożenia dla środowiska w trakcie 
procesów przetwarzania i recyklingu [9, 10]. Ponadto materiały te po 
odpowiedniej modyfikacji są częściowo biodegradowalne [11]. 

Inne zalety tego typu materiałów to: wygląd naturalnego drewna, 
wysoka trwałość, brak wymogów dotyczących dodatkowej obróbki jak na 
przykład szlifowania, brak poślizgu na suchej lub wilgotnej powierzchni, 
brak konieczności konserwacji jak w wypadku przedmiotów z drewna, 
odporność na promieniowanie UV, odporność na pleśń i grzyby oraz 
trudnopalność [12]. 

Kompozyty WPC wiele razy zastosowano również w branży 
motoryzacyjnej. W wyrobach z tej grupy przeznaczenia korzystne jest to, 
że pozwalają na absorbcję znaczących ilości energii podczas zniszczenia, 
a ponadto wywierają korzystny wpływ na poprawę mikroklimatu wnętrza 
pojazdu. Z kolei dzięki małej gęstości wpływają na zmniejszenie masy 
o 10-30%, a to bezpośrednio rzutuje na redukcję zużycia paliwa [13]. 
Zestawiając je z polimerami wzmacnianymi napełniaczami syntetycznymi, 
kompozyty z włóknami naturalnymi nie tworzą po pęknięciu ostrych 
krawędzie, ani toksycznego pyłu jak np. włókno szklane. Stosowanie 
włókien naturalnych jako materiałów alternatywnych zapoczątkował Ford 
w latach 30-40 ubiegłego wieku. Obecnie jedną z największych grup 
inwestorów stosujących włókna naturalne są firmy motoryzacyjne. Już 
w roku 1993 koncern Daimler-Benz rozpoczął program ,,Zielony 
Mercedes‖ uprawiając m.in. rośliny w Amazonii. Obecnie Daimler 
wykorzystuje włókna naturalne m.in. w samochodach Mercedes-Benz klasy 
A, C, E i S. Śladem tej firmy poszli również inni producenci samochodów 
jak: Toyota, Honda, Ford, General Motors, BMW, inwestując w rozwój 
technologii wytwarzania kompozytów polimerowych z dodatkiem włókien 
naturalnych. Śledząc tendencję udziału materiałów kompozytowych 
z włóknami naturalnymi w przemyśle motoryzacyjnym można stwierdzić, 
iż trend ten nadal będzie się rozwijał [13].  
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2. Cel pracy 

Wzrastająca ilość wytwarzanych wyrobów z kompozytów drzewnych 

powoduje potrzebę wykonywania analiz numerycznych ich procesów 

przetwórstwa, w tym również procesu formowania wtryskowego a także 

symulacji zachowania się tych wyrobów w czasie ich eksploatacji. 

Poprawność wyników symulacji numerycznych w dużym stopniu zależy od 

dokładności oszacowanych właściwości materiału, których metodyka 

wyznaczania jest ogólnie znana. Niestety w przypadku kompozytów WPC 

wyznaczenie wielu właściwości lub charakterystyk materiałowych jest 

bardzo skomplikowane bądź nie możliwe do wykonania za pomocą 

klasycznych metod, co wynika głównie ze sporej niejednorodności struk-

tury kompozytu, bądź małej odporności cieplnej napełniacza drzewnego. 

Jedną z trudniej wyznaczalnych charakterystyk przetwórczych tych 

kompozytów jest krzywa lepkości, która definiuje w pewien sposób ich 

właściwości przetwórcze. Ponadto dla prowadzenia dokładnych numerycz-

nych analiz wytrzymałościowych materiałów kompozytowych istotną 

kwestią jest zdefiniowanie heterogenicznej struktury kompozytu, wynika-

jącej przede wszystkim ze specyfiki (parametrów technologicznych procesu 

oraz geometrii i konstrukcji narzędzi) technologii wytwarzania wytworów. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wytwarzania 

i aplikacji kompozytu WPC w produkcji elementów konstrukcyjnych 

w oparciu o symulacje numeryczne. 

Przedstawione w pracy badania obejmowały: 

• wykonanie analizy numerycznej procesu wtryskiwania elementu 

konstrukcyjnego; 

• przeprowadzenie analizy obciążenia wypraski z uwzględnieniem 

złożonej struktury kompozytu; 

• porównanie wyników symulacji wtryskiwania oraz analiz 

wytrzymałościowych dla kompozytu WPC oraz dla samej matrycy 

polimerowej.  

3. Problematyka wyznaczania charakterystyki reologicznej 

kompozytu WPC 

W celu oceny możliwości wytwarzania kompozytów polimerowo-

drzewnych wytworzono próbki na osnowie polipropylenu oraz napełniacza 

w postaci mączki drzewnej. Jako osnowę polimerową zastosowano 

polipropylen (PP) firmy Basell Orlen Polyolefins, o nazwie handlowej 

Moplen HP 648T w postaci granulatu charakteryzującego się wysokim 

wskaźnikiem MFR (53g/10min). Jako napełniacza drzewnego z drzew 

iglastych zastosowano produkt firmy JRS - J. RETTENMAIER & SÖHNE 

GMBH+CO.KG o nazwie handlowej Lignocel C120 i wielkości cząstek 
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ok. 120 µm. Skład procentowy kompozytu wynosił odpowiednio: 15% 

włókna drzewnego (WD), 81% polipropylenu Moplen HP648T oraz 4% 

promotora adhezji Fusabond P613 firmy DuPont.  

Próby wyznaczenia krzywej lepkości z pomiarów reometrycznych nie 

powiodły się. Zbyt duża pulsacja ciśnienia uniemożliwiająca stabilizację 

sygnału pomiarowego wynikała prawdopodobnie z niejednorodności 

kompozytu. Lokalne, większe skupiska włókna drzewnego zakłócały sta-

bilny poziom ciśnienia wymagany do uzyskania wiarygodnych pomiarów 

lepkości przy danej szybkości ścinania. W celu wyznaczenia tej charak-

terystyki reologicznej kompozytu wykorzystano specjalnie zaprojektowaną 

formę wtryskową (rys. 2a). Bazując na geometrii gniazda formującego oraz 

danych z czujników ciśnienia i temperatury w gnieździe formy wtryskowej, 

obliczano lepkość kompozytu oraz szybkość ścinania. Wykorzystana 

w badaniach forma wtryskowa umożliwiała jednocześnie uzyskanie danych 

z rzeczywistego procesu technologicznego. 

a) b)  

Rysunek 2. Forma wtryskowa jednogniazdowa z zamontowanymi czujnikami ciśnienia: wkładka 

formy - (a), wtryskarka DrBoy 55E użyta w badaniach - (b) [opracowanie własne] 

Próbki formowano wtryskowo przy zmiennej prędkości wtrysku, 

w czterech temperaturach: 170, 180, 190 oraz 200
o
C z użyciem wtryskarki 

Dr Boy 55E (rys. 2b). Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych 

wykreślono charakterystykę reologiczną. Przebieg krzywych lepkości 

kompozytu WPC 15 %WD, obliczony wg siedmioparametrowego modelu 

Cross-WLF przedstawia rys. 3. Dla kompozytu wyznaczono również 

charakterystykę p-v-T oraz właściwości cieplne za pomocą DSC. 

W oparciu o wyznaczone właściwości przeprowadzono symulacje procesu 

wtryskiwania dla wytworzonego kompozytu oraz dla HP648T bez 

napełniacza. 
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Rysunek 3. Krzywe lepkości kompozytu WPC 15%WD obliczone wg siedmioparametrowego 

modelu Cross-WLF w temperaturze 170, 180, 190 i 200oC [opracowanie własne] 

4. Analiza numeryczna procesu wtryskiwania kompozytu WPC 

Symulacje numeryczne procesu formowania wtryskowego kompozytu 

drewno-polimer obejmowały etapy przygotowania modelu wypraski 

w programie, dyskretyzacji modelu za pomocą elementów skończonych 

typu tetra, wprowadzenia warunków początkowych i brzegowych z uw-

zględnieniem konstrukcji formy wtryskowej, w tym układu chłodzenia, 

sposobu doprowadzenia tworzywa do gniazda oraz przeprowadzenia 

obliczeń numerycznych w programie i interpretację wyników symulacji. 

Rys. 4. przedstawia zdyskretyzowany model 3D gniazda oraz układów 

funkcjonalnych formy zawierający ok. 60 tys. elementów skończonych 

typu czworościennego o maksymalnej wartości współczynnika Aspect 

Ratio wynoszącym 50. 
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Rysunek 4. Model numeryczny gniazda oraz układów funkcjonalnych formy  

[opracowanie własne] 

Symulacje procesu wtryskiwania kompozytu WPC przeprowadzono 

w programie Autodesk Moldflow Insight ver. 2013. Wykonanie analizy 

numerycznej dla kompozytu typu drewno-polimer było możliwe dzięki 

m.in. uwzględnieniu w obliczeniach uzyskanej wcześniej charakterystyki 

reologicznej. 

Analizę wyników symulacji procesu wtryskiwania skupiono na 

podstawowych parametrach procesu tj. temperaturze uwalniania wypraski, 

ciśnieniu wtrysku, czasie chłodzenia oraz stanie naprężeń, a więc 

deformacjach powtryskowych wypraski. Dla zadanych parametrów 

konstrukcyjnych oraz technologicznych stwierdzono, analizując przepływ 

tworzywa, iż gniazdo będzie efektywnie wypełniane zarówno w fazie 

wtrysku jak i docisku. 

Znaczącą różnicę można zauważyć w rozkładzie temperatury wewnątrz 

wypraski na końcu fazy chłodzenia. Rozkład temperatury w przekroju 

zamieszczono na rys. 5. Analizując powyższe porównanie można 

stwierdzić, że w wyrobie wykonanym z kompozytu typu drewno-polimer 

mniej rozległy w przekroju jest obszar maksymalnej temperatury (200
o
C), 

co spowoduje krótszy czas jego chłodzenia. 

 
a)     b) 

Rysunek 5. Przedstawienie temperatur w przekroju wypraski: kompozyt WPC - (a),  

Moplen HP 648T - (b) [opracowanie własne] 
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Zestawienie pozostałych wyników symulacji przedstawiono w tab. 1. 

W przypadku kompozytu WPC uzyskano m.in. niższą wartość szybkości 

ścinania, wyższą wartość lepkości oraz niższą siłę zamknięcia formy. Stan 

deformacji dla obu omawianych przypadków jest bardzo zbliżony. 

Tabela 1. Zestawienie wyników symulacji wtrysku dla kompozytu WPC oraz polipropylenu 

HP648T [opracowanie własne] 

Parametr Moplen HP648T Kompozyt WPC 

Lepkość maksymalna [Pa*s] 4,373*105 1,000*106 

Szybkość ścinania [1/s] 1,341*105 5,531*103 

Siła zamknięcia formy[kN] 735,5 409,2 

Gęstość wypraski [g/cm3] 0,91 0,97 

Skurcz objętościowy[%] 17,69 17,63 

5. Symulacje obciążenia wypraski z uwzględnieniem 

heterogenicznej struktury kompozytu WPC  

W celu przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych kompozytu należy 

zdefiniować dokładnie właściwości przetwarzanego materiału. Głównym 

problemem w przypadku analiz numerycznych materiałów kompo-

zytowych jest prawidłowe przedstawienie heterogenicznej struktury 

kompozytu uwzględniającej specyfikę procesu wytwarzania. Jednym 

z możliwych rozwiązań powyższego zagadnienia jest modelowanie 

mikromechaniczne, dające możliwość przewidywania interakcji pomiędzy 

właściwościami mikro- oraz makro- struktur materiałów kompozytowych. 

Związek między dwoma skalami tj. mikro- oraz makroskopową przed-

stawia się za pomocą elementu objętości reprezentatywnej (RVE – ang. 

representative volume element), gdzie przyjmuje się, że w skali makro 

każdy punkt materialny ma być na tyle duży, aby reprezentować środek 

objętości elementu reprezentatywnego, ale też bardzo mały w stosunku do 

całej objętości analizowanego ciała stałego. Istotną kwestią jest zdefi-

niowanie homogenizacji materiału. W przypadku prezentowanej analizy 

obliczenia dotyczące homogenizacji wykonano z wykorzystaniem modelu 

Mori-Tanaka, którego zastosowanie jest bardzo skuteczne w przewi-

dywaniu właściwości kompozytów dwufazowych [14]. 

W celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy wytrzymałościowej 

wypraski z kompozytu WPC przeprowadzono kilka istotnych ewaluacji 

komputerowych zgodnie z założonym algorytmem przedstawionym na rys. 6.  

W pierwszej kolejności wykonano, w programie Ansys ver. 15 wstępną 

symulację numeryczną obciążenia wypraski, przy założeniu, że została ona 

wykonana z czystego polipropylenu. Przed wykonaniem analizy zdefi-

niowano warunki brzegowe. Model numeryczny wypraski został unieru-

chomiony w miejscach montażowych, oraz obciążony siłą rozłożoną 
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o wartości 900N prostopadle działającą na powierzchnię, schematycznie 

zaznaczoną na rys. 7. Dane dotyczące warunków brzegowych oraz modelu 

siatki wyeksportowano do pliku w formacie programu Digimat. 

 

 
Rysunek 6. Etapy analizy wytrzymałościowej wypraski z uwzględnieniem heterogenicznej 

struktury kompozytu WPC [opracowanie własne] 

 
Rysunek 7. Obszar przyłożenia siły obciążającej uchwyt [opracowanie własne] 
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W celu uwzględnienia w analizie obciążenia uchwytu powtryskowej 

orientacji włókien, skorzystano z wyników symulacji procesu formowania 

wtryskowego. Model wypraski po przeprowadzeniu symulacji oraz dane 

dotyczące orientacji włókien wyeksportowano z wykorzystaniem odpo-

wiedniej procedury (makra) uruchomionego w programie Autodesk 

Moldflow Insight. Badania orientacji włókien przeprowadzono na podstawie 

analizy etapów wypełniania gniazda formy oraz wektorów płynięcia. 

W obliczeniach przyjęto, na podstawie pomiarów mikroskopowych, 

współczynnik kształtu włókna l/d=10. W celu wyznaczenia orientacji 

włókien stosowano model Tuckera – Folgara. Wykorzystano procedurę 

numeryczną, która pozwalała obliczać współczynnik interakcji włókien 

i matrycy polimerowej. Właściwości sprężyste kompozytu obliczano 

analogicznie jak dla kompozytów wzmacnianych krótkimi włóknami na 

podstawie modelu mikromechanicznego Halpin-Tsai. Założono jedno-

kierunkowe wzmocnienie kompozytu. W celu aproksymacji tensora 

orientacji włókien czwartego rzędu wykorzystano model Rosen-Hashin. 

Wyniki otrzymane na podstawie analizy orientacji włókien traktuje się jako 

prawdopodobieństwo ułożenia włókien na kierunku głównym, pokry-

wającym się z kierunkiem przepływu kompozytu (rys. 8.). Wysokie 

prawdopodobieństwo ułożenia włókien w kierunku głównym określa wartość 

wskaźnika bliska wartości 1. W przypadku, gdy prawdopodobieństwo ich 

ułożenia na danym kierunku jest małe - wskaźnik orientacji ma wartość 

bliską wartości 0. 

 
Rysunek 8. Powtryskowa orientacja włókien dla kompozytu WPC [opracowanie własne] 

Definicję nieliniowego modelu materiału dla kompozytu WPC 

wykonano za pomocą oprogramowania Digimat MF. Wprowadzono dane 

wytrzymałościowe dla polimeru oraz włókna drzewnego. Zdefiniowano 

w ten sposób dwufazową strukturę kompozytu tj. matrycę polimerową oraz 
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wypełnienie. Określono dane dotyczące wypełniacza tj. określono postać 

włókien, współczynnik kształtu, zdefiniowano tensory orientacji włókien. 

Otrzymane wyniki stanowiły podstawę do symulacji obciążenia uchwytu 

wykonanego z kompozytu WPC.  

W celu przeprowadzenia analizy numerycznej obciążenia uchwytu 

wykonanego z kompozytu WPC, uwzględniając parametry dwufazowej 

struktury materiału oraz dane dotyczące powtryskowej orientacji włókien, 

wykorzystano program Digimat RP. Przygotowanie danych do obliczeń 

przebiegało w trzech etapach. W pierwszej kolejności zaimplementowano 

dane z programu Ansys takie jak m.in. warunki brzegowe próby 

rozciągania, model geometryczny z siatką elementów skończonych dla 

wcześniejszej analizy wykonanej dla polipropylenu. Następnie zaim-

portowano dane materiałowe kompozytu WPC, zdefiniowane uprzednio 

w programie Digimat MF. Ostatnim etapem przygotowawczym było 

zaimplementowanie modelu geometrycznego wypraski z programu 

Autodesk Moldflow oraz danych dotyczących orientacji włókien 

w wyprasce po procesie wtryskiwania. Dokonano transformacji danych 

dotyczących orientacji włókien kompozytu WPC po symulacji wtrys-

kiwania na model z analizy wytrzymałościowej wykonanej w programie 

Ansys dla czystego Moplenu HP648T. Następnie wykonano symulację 

obciążenia uchwytu wykonanego z kompozytu WPC, z zadaniem 

warunków brzegowych z poprzedniej analizy, przy uwzględnieniu 

zaawansowanej powtryskowej orientacji włókien oraz heterogenicznej 

struktury kompozytu. Obliczenia zostały wykonane w programie Digimat 

RP z wykorzystaniem solvera oprogramowania Ansys, co pozwoliło na 

bezpośrednią analizę wyników symulacji z poziomu tego programu. 

Przeprowadzono analizę porównawczą wyników symulacji obciążenia 

uchwytu wykonanego z homopolimeru Moplen HP648T, oraz kompozytu 

WPC (rys. 9.), w której skupiono się na wartościach naprężeń w miejscach 

uchwytu najbardziej podatnych na uszkodzenie. Dla kompozytu typu 

drewno-polimer stwierdzono analogicznie niższe wartości naprężeń, co 

może świadczyć o lepszych właściwościach wytrzymałościowych 

kompozytu WPC. 
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a)        b)  

Rysunek 9. Rozkład naprężeń zastępczych: kompozyt WPC - (a), Moplen HP 648T – (b) 

[opracowanie własne] 

6. Podsumowanie 

Stale zwiększająca się ilość przetwarzanych kompozytów drzewnych 

powoduje potrzebę wykonywania symulacji numerycznych ich procesów 

przetwórstwa, w tym również procesu formowania wtryskowego oraz 

symulacji pracy wyrobów, najczęściej w skrajnie niekorzystnych warunkach.  

Poprawność ich wyników zależy od dokładności oszacowanych 

właściwości materiału, których metodyka wyznaczania jest ogólnie znana. 

Niestety w przypadku kompozytów WPC wyznaczenie wielu właściwości 

lub charakterystyk materiałowych jest bardziej skomplikowane, bądź nie 

możliwe do wykonania za pomocą klasycznych metod. Wynika to głównie 

ze sporej niejednorodności struktury kompozytu, bądź małej odporności 

cieplnej napełniacza drzewnego. W celu wykonania badań dotyczących 

charakterystyki lepkościowej polimeru stosuje się najczęściej reometry. 

Pomiar charakterystyki reologicznej kompozytów WPC za pomocą 

reometrii kapilarnej obarczony jest jednak dużymi błędami, lub wręcz 

niemożliwy do wykonania. Spowodowane jest to niejednorodnością 

kompozytu, która sprawia, iż uzyskanie powtarzalnych wyników jest 

praktycznie niemożliwe bądź mocno utrudnione. W pracy wyznaczono 

realną wartość lepkości kompozytu WPC w formie wtryskowej przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania i aparatury. Pozwoliło to również 

zamodelować w symulacji numerycznej rzeczywisty przepływ tworzywa, 

potwierdzony w badaniach eksperymentalnych.  

Stwierdzono, że zastosowanie kompozytu WPC w procesach 

wtryskiwania daje wymierne korzyści technologiczne, w tym: możliwość 

skrócenia czasu chłodzenia wypraski, redukcję stanu naprężeń własnych 

(deformacji wypraski) oraz siły zamykania formy (możliwość zastosowania 

mniejszych maszyn – wtryskarek).  
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W celu przeprowadzenia dokładnych symulacji obciążenia wypraski 

z uwzględnieniem heterogenicznej struktury kompozytu WPC przepro-

wadzono kilka istotnych ewaluacji komputerowych zgodnie z założonym 

algorytmem przedstawionym w niniejszej pracy. W przypadku kompozytu 

WPC stwierdzono niższe wartości maksymalnych naprężeń, co może 

świadczyć o lepszych właściwościach wytrzymałościowych i skłaniać do 

zastosowania kompozytu WPC jako alternatywy dla wielu popularnych 

tworzyw polimerowych. 
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14. Pomoc systemowa programu Digimat 

Wybrane aspekty modelowania procesu formowania wtryskowego 

kompozytu drewno-polimer 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu wtryskiwania kompozytu WPC za pomocą 

komercyjnego programu Autodesk Moldflow Insight 2013. Na podstawie badań 

eksperymentalnych opracowano parametry krzywej lepkości kompozytu WPC niezbędnej do 

wykonania symulacji wtryskiwania. Modelowanie numeryczne wykonano dla kompozytu 

drewno-polimer o matrycy polipropylenowej z 15% zawartością włókna drzewnego. Ponadto 

wykonano obliczenia dotyczące homogenizacji materiału kompozytowego w programie Digimat. 

Umożliwiło to wykonanie analizy obciążenia wytworzonego uchwytu w programie Ansys 

z uwzględnieniem specyficznej struktury i właściwości kompozytu. Stwierdzono, że 

zastosowanie kompozytu WPC, jako materiału konstrukcyjnego daje wymierne korzyści 

bezpośrednio rzutujące na możliwości formowania wtryskowego tego materiału, jak również na 

dalsze zastosowanie użytkowe.  

Słowa kluczowe: wtryskiwanie, kompozyty WPC, homogenizacja, modelowanie wieloskalowe, 

symulacje numeryczne 

Selected aspects of modeling the injection molding process  

of the Wood-Polymer Composites 

Abstract 

The paper presents numerical analysis of the injection molding process of the WPC composites 

using Autodesk Moldflow Insight 2013 commercial code. On the basis of experimental 

parameters viscosity curve of WPC composites, necessary to simulate injection was developed. 

Numerical modeling was performed for the wood-polymer composite with polypropylene matrix 

containing 15% of wood fiber. Furthermore, calculations for the homogenization of the composite 

material in the Digimat commercial code were made. This enabled the ability to analyze load 

handle in ANSYS was created, according to the particular structure and properties of this 

composite. It has been found that the use of WPC composites as a structural material provides 

measurable benefits directly projecting the injection-molding capability of this composite, as well 

as further utility. 

Keywords: injection moulding process, WPC composites, homogenization, multi-scale 

modelling, numerical simulation  
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Wykorzystanie technologii druku przestrzennego 

w przemyśle spożywczym 

1. Wstęp 

Technologia druku przestrzennego została opracowana i zgłoszona 
w 1984 roku przez Charlsa Hulla pracownika Uniwersytetu w Kolorado 
(Stany Zjednoczone). Patent pod tytułem „Aparatura do produkcji 
trójwymiarowych obiektów przy użyciu stereolitografi‖, oficjalnie Hull 
uzyskał w 1986 roku, było to pierwsze urządzenie, w którym pojawiły się 
wzmianki o „druku przestrzennym‖. Sama technologia stereolitografi 
polegała na utwardzaniu żywicy promieniami ultrafioletowymi (UV) 
i sukcesywnym zanurzaniu modelu w żywicy (oświetlenie górne) lub 
wyciąganiu modelu z żywicy (oświetlenie dolne) [1]. W 1993 roku została 
opatentowana pierwsza aparatura, która w nazwie patentowej zawierała 
słowa „druk 3D‖ [2]. Przełomem w upowszechnieniu technologii stał się 
projekt RepRap. Projekt stworzony rozpoczęty w 2005 roku przez Adriana 
Bowyer’a zakładał samoreplikację maszyn do druku przestrzennego. 
Umożliwił to przez udostępnienie na licencji wolnego i otwartego 
oprogramowania (GNU GPL) kodów źródłowych oprogramowania 
sterującego pracą drukarki 3D [3]. W 2012 roku przeprowadzono badanie 
dotyczące użytkowników drukarek i postawiono im pytanie: „jaki model 
drukarki posiadasz w domu?‖. Niemal 25% społeczności zadeklarowało 
się, że posiada urządzenie oparte o projekt RepRap [4]. Dziś druk przes-
trzenny jest technologią ogólnodostępną. Koszt zakupu podstawowej wersji 
drukarki 3D nie przekracza kosztu zakupu komputera stacjonarnego czy 
laptopa. Równolegle do niskobudżetowych urządzeń do druku powstają 
bardziej zaawansowane rozwiązania, które odnajdują zastosowania 
w różnych działach przemysłu. 

Celem artykułu było przedstawienie technologii druku żywności wraz 

z zastosowaniami aplikacyjnymi w cukiernictwie i dietetyce. Dodatkowo 

zestawiono drukarki 3D do żywności, oferowane przez różnych 

producentów. 
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2. Na czym polega druk przestrzenny? 

Technologia druku przestrzennego umożliwia wytwarzanie modeli 

w różnych materiałach oraz technikach. Pomimo różnorodności konstrukcji 

niemal wszystkie urządzenia posiadają te same wspólne cechy: 

• budowa modelu warstwa po warstwie – technika addytywna; 

• ruch roboczy odbywa się w co najmniej trzech osiach (np. układ 

kartezjański); 

• drukarka posiada element roboczy, który przekształca fizycznie 

materiał (np. głowica grzejna); 

• sterowanie pracą drukarki odbywa się w sposób numeryczny. 

W odróżnieniu od technik skrawania materiału (np. przy użyciu frezarki 

lub tokarki), druk przestrzenny jest techniką addytywną. Technika ta polega 

na wytwarzaniu warstwa po warstwie kolejnych poziomów trójwymia-

rowego modelu. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż potencjalne odpady 

mogą w ogóle nie wystąpić, a dodatkowo możemy tworzyć różne kształty 

wewnątrz zamkniętej bryły modelu. 

Kinematyka ruchu drukarek 3D jest w znacznym stopniu oparta o 3 

osiowy układ kartezjański (X, Y, Z). Spotykane są jednak bardziej 

zaawansowane rozwiązania o odmiennym układzie ruchu czy większej 

liczbie osi. Przykładem może być drukarka o równoległym układzie ruchu 

(ang. parallel kinematic), typu delta przedstawiona na Rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Porównanie układów pracy: kartezjańskiego (po lewej) i typu delta (po prawej) [5] 

Proces przekształcania materiału roboczego i formowanie go do postaci 
trójwymiarowego modelu jest odmienny w zależność od obranej 
technologii. Można wyróżnić następujące technologie, w zależności od 
materiału roboczego: 
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• FDM (ang. Fused Deposition Modelling) – osadzanie topionego 
materiału; 

• FFF (ang. Fused Filament Fabrication) – osadzanie fabrykowanych 
włókien – technologia niemal identyczna jak FDM; 

• SLA – (ang. Stereolithography) – sterelitografia; 
• SLS (ang. Selective Laser Sintering) – selektywnie spiekanie 

laserowe; 
• SLM (ang. Selective Laser Melting) – selektywne topienie laserowe; 
• LOM (ang. Laminated Object Manufacturing) – wytwarzanie 

laminowanych obiektów; 
• EMB (ang. Electron Beam Melting) – topienie wiązką elektronów; 
• IJP (ang. Ink Jet Printing) – druk atramentem termoutwardzalnym. 

Powyższe technologie pozwalają na druk takimi materiałami jak: 
termoutwardzalny plastik (FDM/FFF), fotopolimer (SLA), proszek 
termoutwardzalny (SLS), sproszkowany metalem (SLM, EMB), papier 
z dodatkiem kleju (LOM). Na podstawie powyższych technologii można 
wyróżnić następujące techniki przekształcania materiału: 
• światło-utwardzalna wiązką promieniowania UV (np. SLA); 
• temperaturowo-utwardzalna wiązką promienia laserowego 

(np. SLM) lub głowicą grzejną (np. FDM/FFF). 
Powyższe rozwiązania w części są już dostępne dla powszechnego 

użytkowania (FDM/FFF), przy stosunkowo niskiej cenie zakupu aparatury 
czy materiału roboczego. Jednak druk z wykorzystaniem sproszkowanego 
metalu czy też żywicy światło utwardzalnej może być w dalszym ciągu 
zbyt kosztowny dla przeciętnego użytkownika.  

3. Druk produktów żywnościowych 

Wraz z pojawieniem się niskobudżetowych drukarek 3D, pojawiła się 
koncepcja druku produktów żywnościowych w swoim domu [6]. Idea, 
w której przy wykorzystaniu dostępu do Internetu można ściągnąć dany 
przepis i jednym przyciskiem „wydrukować‖ jedzenie wydaje się bardzo 
interesująca. Sam dostęp do drukarki jednak nie umożliwi przygotowania 
jedzenia wspomnianym sposobem. Należy rozbudować drukarkę o system 
do porcjowania, mieszania czy też podawania składników w wyznaczone 
miejsce w trakcie druku. W przemyśle spożywczym możemy wyróżnić 
dwie główne techniki z wykorzystaniem materiałów w postaci płynnej lub 
proszkowej. Techniki te, są podobne do technik wykorzystywanych przy 
druku innymi materiałami. Utwardzanie materiału żywnościowego odbywa 
się za pomocą spiekania, topienia, sieciowania enzymowego, czy też przy 
wykorzystaniu reakcji chemicznych. Materiały wykorzystane przy druku 
to: polewy lukrowe, czekolada, ser topiony, cukier, ciasto makaronowe, 
konfitury czy guma ksantanowa. W poniższej tabeli przedstawiono 
zestawienie technologii druku żywności. 
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Tabela 1. Zestawienie technik druku przestrzennego wykorzystywanych do przygotowania 

żywności 

Technika Zasada 

działania 

Mechanizm łączenia Wykorzystanie 

Materiał w postaci płynnej 

Ekstruzja materiałów 

miękkich 

Wytłoczenie i 

ułożenie 

Bez przejścia fazowego, 

kontrolowany przez 

właściwości plastyczne 

materiału 

Polewy, ser 

topiony, ciasta, 

purée z mięsa 

Ekstruzja topiąca 
Wytłoczenie i 

ułożenie 

Krzepnięcie przez 

chłodzenie 

Czekolada, 

wyroby 

cukiernicze 

Ekstruzja 

z formowaniem 

hydrożelowym 

Wytłoczenie i 

ułożenie 

Sieciowanie jonowe 

i enzymowe 

Guma 

ksantanowa, 

żelatyna 

Druk atramentowy 
Ułożenie na 

żądanie 

Bez przejścia fazowego, 

kontrolowany przez 

właściwości plastyczne 

materiału 

Czekolada, 

płynne ciasto, 

pasta mięsna, ser, 

konfitury, żele 

Materiał w postaci proszkowej 

Ciekłe wiązanie 

Proszek jest 

wiązany za 

pomocą 

utwardzacza 

Siły adhezyjne między 

proszkiem a 

utwardzaczem 

Czekolada 

Selektywne spiekanie 

laserowe 

Proszek 

spiekany za 

pomocą wiązki 

lasera 

Spiekanie lub topienie 

cukru/tłuszczów 

Cukier, proszek 

„Nesquik‖ 

Spiekanie/topienie 

gorącym powietrzem 

Proszek 

utwardzany 

strumieniem 

gorącego 

powietrza 

Spiekanie lub topienie Cukier 

 Źródło: zmodyfikowane z Godoi F. i wsp. (2016) [7] 

4. Wykorzystanie w cukiernictwie 

W ostatnich latach bardzo popularna stała się możliwość wykorzystania 

druku 3D w cukiernictwie. Przeprowadzono wiele eksperymentów 

dotyczących wytwarzania jadalnych ozdób między innymi z czekolady 

i cukru. Główną zaletą tej technologii jest możliwość tworzenia dowolnych 

obiektów i kombinacji smaków, które są trudne lub niemożliwe do 

wykonania tradycyjnymi metodami. Proces drukowania 3D jest całkowicie 

zautomatyzowanym, dzięki czemu przygotowanie deserów jest bardzo 

łatwe i szybkie [6]. 

Najbardziej popularnym składnikiem drukowanych słodyczy jest 

oczywiście czekolada, którą można łatwo upłynnić i uformować bardzo 
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finezyjne kształty. Technologia stosowana w drukarkach 3D drukujących 

za jej pomocą wymaga bardzo precyzyjnej kontroli temperatury i lepkości 

surowca w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu.  

W 2010 roku naukowcy z Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii 

opracowali metodę druku 3D za pomocą czekolady i stworzyli pierwszą 

tego typu drukarkę nazwaną ChocCreator. Urządzenie to wykorzystując 

technologię FFF umożliwia drukowanie zaprojektowanych wcześniej 

przedmiotów z prawdziwej czekolady. Proces tworzenia polega na 

wytłaczaniu odpowiednio przygotowanej czekolady, za pomocą 

podgrzewanej głowicy i nakładaniu jej na powierzchnię roboczą stołu. 

Podłoże jest stopniowo opuszczane, a proces nakładania warstw 

powtarzany do momentu utworzenia docelowego produktu. W odróżnieniu 

od tradycyjnych drukarek 3D, zamiast zwykłej głowicy drukującej, 

ChocCreator została wyposażona w strzykawkę, którą można napełnić 

świeżą, płynną czekoladą, co pozwala na tworzenie skomplikowanych 

czekoladowych ozdób w czysty i precyzyjny sposób, bez potrzeby 

stosowania innych urządzeń. Wydruki mogą być wykonywane na różnych 

powierzchniach: naczyniach, papierze, czekoladzie, herbatnikach, czy 

ciastach dla których mogą pełnić funkcje ozdobną [6]. 

Maszyna ta została wprowadzona do obrotu przez firmę ChocEdge, 

która w 2014 roku stworzyła nowy model drukarki – ChocCreator 2.0, 

a ostatnio zaprezentowała najnowszą wersję urządzenia ChocCreator 2.0 

Plus. Nowa drukarka jest łatwiejsza w obsłudze i czyszczeniu. Dodatkowo 

została wyposażone w głowicę ze stali nierdzewnej o pojemności 30 ml, 

którą można łatwo wymienić, dzięki czemu zmiana materiału – gatunku lub 

koloru czekolady, następuje w bardzo szybki sposób, maksymalnie do 10 

minut. W tym modelu poprawiono także system kontroli temperatury, 

dzięki czemu proces drukowania stał się bardziej efektywny. ChocCreator 

2.0 Plus umożliwia wytwarzanie obiektów o grubość od 0,45 do 1,5 mm. 

Druk przedmiotów powyżej 2 cm może nieść za sobą ryzyko osunięć 

konstrukcji [8]. 

Obecnie istnieje wiele modeli drukarek 3D mogących tworzyć 

skomplikowane obiekty z ciemnej, mlecznej lub białej czekolady. Wadą 

tych urządzeń jest ich wysoka cena od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. 

Alternatywą dla drogich maszyn może stać się nowy model, prostej 

drukarki 3D ChocaByte, kosztujący około 100$. Urządzenie to wyko-

rzystuje jednorazowe kartridże, napełnione czekoladą, które należy przed 

rozpoczęciem procesu drukowania podgrzać w mikrofali lub gorącej 

wodzie, a następnie zamocować w drukarce. Czekoladowe ozdoby wytwa-

rzane za pomocą ChocaByte mogą osiągać maksymalne wymiary wynoszące 

5 x 5 x 2,5 cm a czas ich wydruku nie przekracza 10 minut [9, 10]. 
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Nowatorską technologie w branży cukierniczej stanowi druk 3D 

trójwymiarowych rzeźb za pomocą drobno zmielonego cukru, które modą 

być bezpośrednio przeznaczone do jedzenia lub wykorzystywane jako 

element dekoracyjny. W procesie drukowania oprócz cukru wykorzystywana 

jest woda zmieszana z niewielką ilością alkoholu. Druk odbywa się na 

odpowiednio przygotowanym podłożu warstwa po warstwie, alkohol szybko 

się utlenia, a bryła twardnieje. Urządzeniami przeznaczonymi do druku 3D 

za pomocą cukru są ChefJet oraz ChefJetPro firmy 3D Systems. Główną 

różnicą między nimi jest to, że pierwsza z nich drukuje monochro-

matycznie, a druga pozwala przygotowywać barwne słodycze z kilku 

składników jednocześnie. Ponadto maksymalny wymiar obiektów 

drukowanych za pomocą ChefJet 20 x 20 x 15, a ChefJet Pro to 25,5 x 35,5 

x 20 cm. ChefJet Pro umożliwia utworzenie miniaturowych arcydzieł 

z czekolady, cukru i różnych substancji aromatycznych, dzięki czemu 

drukowane słodycze atrakcyjnie wyglądają i wspaniale smakują. Wydruk 

odbywa się przy użyciu materiału cukierniczego o określonej barwie 

i smaku. Gama smaków, z których odbywa się druk obejmuje słodki 

i kwaśny cukier, czekoladę, jabłko, wiśnię, arbuz, wanilię oraz miętę. 

Można je ze sobą mieszać, a ich asortyment systematycznie jest powiększany. 

Dodatkowo 3D Systems wyposażyło swoje drukarki 3D w cyfrową książkę 

kucharską, dzięki której użytkownicy nieposiadający wiedzy w zakresie 

projektowania CAD znajdą szereg gotowych kształtów do wydrukowania oraz 

prostej modyfikacji. Urządzenia te są kierowane do cukierników, 

restauratorów i wyspecjalizowanych firm cateringowych [8, 11]. 

Słodkie ozdoby z drukarki ChefJet Pro zamienią nawet najprostsze ciasto 

w dzieło sztuki. W 2015 roku francuska firma Modernist Cuisine we 

współpracy z 3D Systems stworzyła tort wzorowany na Pałacu 

w wersalskim, który następnie za pomocą ChefJet Pro wydrukowano. 

Przestrzenny deser odwzorowujący wspomniany pałac, wykonano z białego 

cukru i czekolady (Rysunek 2). Zastosowana technologia pozwoliła 

szczegółowo odtworzyć architekturę pałacu z charakterystycznymi oknami 

i ozdobnymi bramami [12]. 

Firma 3D Systems rozpoczęła współpracę z Hershey – największym 

producentem czekolady na świecie, dzięki czemu drukarki ChefJet Pro 

w najbliższym czasie pojawią się w sprzedaży. Tego typu drukarki mają 

szansę podbić rynek cukierniczy, gdyż dają możliwość tworzenia 

wspaniałych obiektów, które mogą być dodatkowo pokrywane barwnikami 

w dowolnie wybranym wzorze [8]. 
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Rysunek 2. Tort wzorowany na Pałacu wersalskim wykonany z cukrowych elementów 

wydrukowanych przy wykorzystaniu ChefJet Pro [12] 

Jeden z największych producentów słodyczy w Niemczech (Katjes) 

opracował drukarkę przeznaczoną do przestrzennego druku jadalnych 

żelek. Obecnie żelki wytworzone w technologii 3D można zakupić 

w Berlinie i Dubaju w Magic Candy Factory – „cukierkowych kafejkach‖ 

należących do przedsiębiorstwa. Urządzenie, podobnie jak w przypadku 

większości drukarek spożywczych, opiera się na technice wytłaczania 

kolejnych warstw produktu przy pomocy głowicy drukującej w formie 

strzykawki i polega na wytłaczaniu specjalnej masy składającej się 

z pektyn różnych owoców. Jak deklaruje producent, drukowane żelki nie 

zawierają glutenu, laktozy, ani żelatyny zwierzęcej. Żelki firmy Katjes 

dostępne są w siedmiu różnych smakach i kolorach, jednak przedsię-

biorstwo planuje rozbudowanie oferty przysmaków. Ponadto konsumenci 

mogą wybrać projekt żelki spośród dostępnych kształtów bądź wydru-

kować własne napisy. Drukarka dostępna w Magic Candy Factory 

umożliwia druk 10 g słodyczy w ciągu zaledwie 5 minut [8]. 

W pogoni za nowymi rozwiązaniami niemieccy inżynierowie stworzyli 

bardzo obiecujący prototyp drukarki Bocusini 3D umożliwiający druk 

przestrzennych, kolorowych wyrobów cukierniczych m.in. z marcepanu 

(Rysunek 4). Drukarka Bocusini jest łatwym w obsłudze urządzeniem 

wielofunkcyjnym przeznaczonym dla gastronomii, cukierni i domowych 

zastosowań. Drukarka ta zawiera: podgrzewaną głowicę drukującą 

żywność zamontowaną do standardowej drukarki 3D, wymienne naboje do 

druku żywności, interesujący interfejs użytkownika oraz połączenie 

z platformą internetową (Bocusini.com), na której znajdują się przepisy 

kulinarne, instrukcje przygotowania i serwowania, szablony kreatywnych 

projektów żywności 3D do pobrania oraz informacje o warunkach 
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drukowania [8]. Interesującym rozwiązaniem Bocusini są wygodne i łatwe 

w użyciu wkłady żywności o pojemności 60 ml, czyli zawierające do 100 g 

produktu spożywczego, które bezproblemowo można samodzielnie 

napełnić lub zakupić nowe. Boscusini, w zależności od zastosowanego 

wkładu, pozwala drukować obiekty nie tylko z marcepanu, ale także 

ciasteczka, biszkopty, bezy, gumy do żucia, galaretki owocowe, słone, czy 

też mięsne przekąski. Obszar roboczy drukarki wynosi 15 x 15 x 15 cm. 

Urządzenie ma zachęcać użytkowników do tworzenia własnych receptur 

i drukowania samodzielnie opracowanych obiektów przy wsparciu 

instrukcji i zaleceń twórców, co czyni ją idealnym narzędziem dla 

kucharzy, cukierników oraz kreatywnych klientów. Obecnie drukarka 

Bocusini jest w fazie testów, jednak ma duże szanse odnieść sukces na 

rynku, gdyż umożliwia wydruk różnorodnych obiektów [6]. 

 

Rysunek 4. Modele wydrukowane dzięki urządzeniu Bocusini  

oraz przykładowy wkład wykorzystywany przy druku [8] 

Druk 3D umożliwia również produkcję gotowych do spożycia ciast 

i ciasteczek o nietypowych kształtach. Prekursorami drukarek przezna-

czonych do tego celu są dwie firmy. Pierwszą z nich jest tajwańska firma 

XYZprinting Inc, która oferuje dwa modele drukarki: mniejszą wyposażoną 

w głowicę z jedną dyszą oraz większą z trzema dyszami. Drukarki XYZ 

Printing 3D działają w podobny sposób, co tradycyjne urządzenia 3D, 

tworząc potrawy z kapsułek z żywnością, do których są nakładane 

wyłącznie świeże produkty. XYZ Printing 3D wytłaczają żywności 

o różnej temperaturze i konsystencji, umożliwiając produkcję różnorodnych 

potraw począwszy od druku z czekolady po ciasta do pizzy [6].  

Drugie urządzenie stworzyła grupa czterech studentów z Uniwersytetu 

Zhejiang pragnących z okazji Jesiennego Święta stworzyć tradycyjne 

chińskie ciasteczka o wyjątkowym, uroczystym kształcie. W tym celu 

zbudowali drukarkę 3D przeznaczoną do masowej produkcji ciasteczek. 
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Obecnie ich chińskie ciasteczka w kształcie orała są już dostępne na rynku 

w dość przystępnej cenie [8]. 

Technologia druku 3D stanowi przyszłość przemysłu cukierniczego, 

ponieważ pozwala wytwarzać atrakcyjne, wieloskładnikowe wyroby 

o skomplikowanych kształtach w łatwy i szybki sposób, dając możliwość 

realizacji swoich pomysłów zwykłemu użytkownikowi. Należy jedynie 

pamiętać, aby używać właściwego surowca, o odpowiedniej lepkości 

i jędrności gwarantującej dobra jakość produktu. 

5. Wykorzystanie w dietetyce 

Żywność drukowana w 3D otwiera nieograniczone możliwości 

personalizacji produktów i opracowania unikalnych preparatów żywnoś-

ciowych dostosowanych do konkretnych potrzeb dietetycznych konsu-

mentów. Naukowcy z Europy opracowują drukarkę 3D do żywności, która 

będzie w stanie wytworzyć lekkostrawne posiłki, dodatkowo wzbogacone 

w wybrane składniki odżywcze i jednocześnie zachowujące kształt oraz 

smak tradycyjnych potraw. Wspomniana drukarka jest tworzona głównie 

z myślą o osobach starszych, mających problem z przełykaniem tradycyjnie 

przygotowanych dań [8]. 

Osoby w podeszłym wieku z reguły wymagają starannego doboru diety, 

która jest wyznacznikiem ich samopoczucia i stanu zdrowia. Ponadto jak 

wskazują badania, jedna na pięć osób powyżej 50 roku życia ma problemy 

z żuciem i połykaniem jedzenia, które często są następstwem udaru, de-

mencji lub choroby Parkinsona. Schorzenie to określane jest jako dysfagia 

i może prowadzić do zadławienia, trafiania jedzenia do płuc, bądź niedo-

żywienia. Szacuje się, że nawet 60% mieszkańców domów opieki może 

cierpieć na tą chorobę. Ludzie chorzy na dysfagię najczęściej spożywają 

posiłki w zmiksowanej, niezbyt apetycznej i zniechęcającej formie, co 

często prowadzi do utraty apetytu. Należy także pamiętać, że rozgotowana 

żywność znacząco traci wartości odżywcze [12]. 

W związku z zaobserwowaną sytuacją w 2012 roku powstał europejski 

projekt PERFORMANCE (ang. Personlized Food for the Nutrition of 

Elderly Consumers) – Spersonalizowana Żywność dla Żywienia Starszych 

Konsumentów, realizowany przez konsorcjum dziesięciu firm m.in. 

z Niemiec, Holandii, Włoch i Austrii. Obejmuje on opracowanie całoś-

ciowego, zautomatyzowanego i spersonalizowanego łańcucha dostaw 

żywności dla osób starszych z wykorzystaniem technologii druku 3D. 

Europejscy eksperci w ciągu ostatnich trzech lat opracowali technologię 

druku żywności oraz drukarkę wyposażoną w specjalne systemy tekstu-

rowania, która pozwoli wytwarzać bezpieczne, smaczne i łatwe do 

połknięcia posiłki dla osób starszych. Projekt PERFORMANCE opiera się 
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na koncepcji wykorzystania druku 3D do odtworzenia smaku ulubionych 

potraw, ich tekstury i wartości odżywczej w celu zaspokojenia indywi-

dualnych potrzeb konsumentów [6]. 

Głównym zadaniem zespołu badawczego było opracowanie metody 

przygotowania posiłku przy pomocy druku 3D tak aby smakiem i kształtem 

przypominał jedzenie wykonane w tradycyjny sposób. W tym celu 

naukowcy wykorzystali technologię opartą na druku wtryskowym 

i stworzyli drukarkę FoodJet 3D wyposażoną w głowicę zbudowaną z 48 

dysz, która drukuje posiłki warstwa po warstwie. FoodJet 3D posiada 

wymienne wkłady, które są wypełniane płynną żywnością. Każdy wkład 

w drukarce, aby zapewnić pełnowartościowy posiłek podczas jednego 

drukowania, może zawierać inny rodzaj żywności, np. jeden warzywa, 

drugi mięso, a trzeci węglowodany. Ponadto do przetartej żywności 

dodawana jest substancja żelująca, która wspomaga jej sklejanie i kształ-

towanie naturalnej tekstury oraz kształtu produktu podczas drukowania 

kolejnych warstw. Substancja ta musi być kompatybilna z systemem 

drukującym, który z kolei musi obsługiwać odpowiednie matryce 

spożywcze. System wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki wraz z ich 

naturalną teksturą, aby wydrukowany posiłek był możliwie zbliżony do 

rzeczywistego [6]. 

Żywność drukowana w technologii 3D (Rysunek 5) wzbogacana jest 

określonymi składnikami odżywczymi, odpowiednio dobranymi do 

wzrostu, wagi, płci oraz ewentualnych niedoborów chorego, które można 

dostosować w celu zapewnienia stałego i optymalnego zbilansowania diety. 

Algorytm opracowany przez niemieckie przedsiębiorstwo Sanalogic 

umożliwił całkowitą automatyzację procesu oraz monitorowanie stanu 

odżywienia każdego pacjenta i cotygodniowe, automatyczne wzbogacanie 

kolejnego zamówienia na posiłki. Dzięki zastosowanej technologii seniorzy 

mogą spożywać apetycznie wyglądające posiłki, jednocześnie nie mając 

problemów z ich gryzieniem, czy przełykaniem, gdyż drukowane posiłki są 

bardzo miękkie i rozpływają się w ustach [8]. 

Projekt PERFORMANCE skupia się nie tylko na samym druku 

żywności, ale także całym ciągu logistycznym. Indywidualnie opracowane 

posiłki dostarczane są w zamrożonej postaci do domów opieki, gdzie 

następnie są ogrzewane w kuchence mikrofalowej. Aby uniknąć nierówno-

miernego ogrzania posiłku, które jest często spotykane w żywności pod-

grzewanej w mikrofalówce opracowano „aktywne opakowania‖ w postaci 

wieloczęściowych talerzy z perforowanymi reflektorami mikrofalowymi, 

rozmieszczonymi na ich wierzchu i spodzie. Dzięki specjalnej konstrukcji 

opakowania produkt jest jednakowo ogrzany i gotowy do spożycia. 
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Rysunek 5. Przykład posiłku wykonanego przy wykorzystaniu drukarki FoodJet 3D:  

medaliony indycze z marchwią i puree ziemniaczane [6] 

Drukowana żywność pomyślnie przeszła pierwsze testy na rynku 
docelowym. Przeprowadzono degustacje z udziałem konsumentów z domów 
opieki społecznej, w celu weryfikacji poprawności koncepcji i walidacji 
systemu. W ramach degustacji badanie przeszedł cały system PERFOR-
MANCE – od zamawiania spersonalizowanych posiłków za pomocą 
specjalnie opracowanego oprogramowania po wytwarzanie i dostawę 
prototypowych dań, które są podgrzewane i podawane w domu opieki. 
Wstępne wyniki pokazują pozytywną reakcję na kształt, wygląd i smak 
posiłku, a prawie połowa konsumentów wybrałaby posiłek PERFOR-
MANCE w przypadku trudności z połykaniem bądź żuciem [6]. 

Żywność drukowana w trzech wymiarach wymaga jeszcze dopra-
cowania zanim stanie się opłacalnym procesem komercyjnym, jednak jej 
produkcja zrewolucjonizuje przemysł spożywczy i spowoduje przełom w 
dziedzinie dietetyki, umożliwiając dostosowywanie posiłków do indywi-
dualnych potrzeb konsumentów poprzez modyfikację smaku bądź 
wzbogacanie jej w konkretne składniki odżywcze. Innowacyjne drukarki do 
żywności, pozwolą również na dopasowanie przy pomocy wzorców 
dietetycznych składników posiłków dla określonych grup społecznych np. 
diabetyków, sportowców, czy alergików.  

6. Zagrożenia dla zdrowia przy druku 3D 

Obok korzyści płynących z technologii druk 3D istnieją również pewne 

obawy czy wytwarzane produkty są bezpieczne dla zdrowia konsumentów. 

Wydrukowanie przedmiotów, które będą mieć kontakt z jedzeniem bądź 

skórą stanowi duże wyzwanie, gdyż muszą gwarantować bezpieczeństwo 

zdrowotne. Aspekt bezpieczeństwa dotyczy także druku żywności w 3D. 

Istnieją uzasadnione obawy czy substancje chemiczne i ciepło używane 

w procesie drukowania obiektów 3D nie stanowią zagrożenia. Oczywiście 

istnieją również sposoby zminimalizowania tych problemów. 
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Technologia druku 3D pozwala na tworzenie form „warstwa po 

warstwie‖. Wynikiem tego, miedzy warstwami mogą powstawać szczeliny 

czy wgłębienia. Pojawia się zatem pytanie: czy na drukowanych modelach 

(np. foremkach do ciast) nie będą gromadzić się bakterie, które mogą 

przechodzić na przygotowane posiłki. Należy pamiętać że nawet najgładszy 

wydrukowany przedmiot będzie posiadał niewielkie pęknięcia i przerwy, 

w których może gromadzić się żywność, co skutkuje namnażaniem się 

bakterii i przechodzeniem ich na produkty spożywcze z którymi mają 

kontakt. Zapobiec zanieczyszczaniu żywności można poprzez uszczelnienie 

wrębów i pęknięć drukowanych obiektów żywicą epoksydową [13]. 

Niewłaściwy sposób mycia wydrukowanych przedmiotów może 

również nieść ze sobą niebezpieczeństwo zniszczenia modelu 3D. Mycie 

w gorącej wodzie lub w zmywarce materiałów polimerowych, np. two-

rzywa PLA stosowanego w technologii druku przestrzennego, może 

powodować deformację. Temperatura mięknięcia PLA wynosi 50-60°C 

czyli w osiągalnych granicach temperaturowych zmywarek do naczyń. 

Wydrukowane przedmioty powinno myć się ciepłą wodą z dodatkiem 

łagodnego detergentu natychmiast po użyciu. Pozwoli to usunąć wszystkie 

bakterie z powierzchni wydruku, a także zmniejszy ryzyko, że wydruk 

będzie zdeformowany [13]. 

Innym zagrożeniem jest możliwość tworzenia toksycznych związków 

w procesie drukowania, które będą przedostawać się do drukowanej 

żywności i innych obiektów. Według badań przeprowadzonych w 2013 

roku przez Illinois Institute of Technology i Narodowego Instytutu Nauk 

Stosowanych we Francji drukarki 3D wykorzystujące plastik ABS oraz 

PLA emitują ultradrobne cząsteczki (UFPs), które mogą osiadać na 

powierzchni drukowania lub zostać wdychane lub połknięte przez 

użytkownika urządzenia. Nagromadzenie tych cząsteczek może mieć 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Powinno używać się wyłącznie 

surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Naturalne PLA 

wykonane z kukurydzy uważane jest za całkowicie bezpieczne w użyciu 

jednak jak pokazują badania niektóre firmy mogą stosować dodatki jak np. 

barwniki, które mogą być niebezpieczne dla produktów spożywczych. 

Niektóre tworzywa są oznaczone jako bezpieczne dla żywności, jednak dla 

pewności należy sprawdzić czy posiadają odpowiedni certyfikat oraz 

informacje o ich właściwościach chemicznych [14], [15].  

Głowice niektórych drukarek 3D mogą zawierać ołów, który może 

przedostawać się do wytwarzanych produktów i powodować nieprzyjemne 

problemy zdrowotne. Ilość przekazywanego ołowiu podczas procesu 

drukowania nie jest znana. Niektóre doniesienia mówią o znacznej 

zawartości tego pierwiastka w produkcie końcowym, inne z kolei o jego 

nieistotnym poziomie. Aby uniknąć zanieczyszczenia z głowicy drukarki 
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najlepiej używać końcówek ze stali nierdzewnej, gwarantującej bezpie-

czeństwo w kontakcie z żywnością [13]. 

7. Drukarki do żywności 

W tabeli (Tabela 2.) poniżej przedstawiono wybrane modele drukarek 

3D do żywności. Lista została opracowana przy wykorzystaniu portali 

internetowych zajmujących się drukiem przestrzennym [6] oraz ofert 

producentów.  

Tabela 2. Zestawienie drukarek 3D do wykonywania jadalnych modeli przestrzennych 

Lp. 
Producent, 

model 
Przeznaczenie Orientacyjny koszt 

Przykładowy 

wydruk 

1. 

3D Systems, 

ChefJet  

Pro 3D 

Cukiernictwo, 

modele z cukru 
5.000-10.000$ 

 

2. 
Lenovo, 

ShenQi 3d 

Cukiernictwo, 

modele z czekolady 
3.000-5.000$ 

 

3. 

3DCloud, 

QiaoKe 

Food 3D 

Printer 

Cukiernictwo, 

modele z czekolady 
5.000-7.000$ 

 

4. 

Katjes, 

Magic 

Candy 

Factory 

Cukiernictwo, 

modele z żelatyny 

Sprzedaż w 

drugim kwartale 

2016, 

brak informacji o 

cenie 
 

5. 

Natural 

Machines, 

Foodini 

Uniwersalne, 

modele z: 

makaronu, ciasta, 

czekolady, sosy itd. 

Sprzedaż 

planowana w 

drugiej połowie 

2016, 

∽ 1.500$  

6. 

ORD 

Solutions, 

RoVaPaste 

3D Printer 

Uniwersalne, 

modele z: 

makaronu, ciasta, 

czekolady, sosy itd. 

1.750$ 
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7. 
Storebound. 

PancakeBot 

Dedykowane, 

modelami są 

naleśniki 

299$ 

 

8. 

Robots in 

Gastro-

nomy, Food 

Form 3D 

printer 

Uniwersalne, 

modele mogą być 

drukowane 

bezpośrednio na 

zimną (-34⁰C) 

powierzchnię 

Brak oficjalnych 

informacji 

 

9. 

De Grood 

Innovations,

FoodJet 3D 

Uniwersalne oraz 

dedykowane, 

Urządzenie 

konstruowane na 

zamówienie, brak 

ceny 

 

10. 

ChocEdge, 

Choc-

Creator 2.0 

Plus 

Cukiernictwo, 

modele z czekolady 
∽ 3.380$ 

 

11. 

Bocusini, 

Bocusini 

Pro 

Uniwersalne, 

modele z: 

makaronu, ciasta, 

czekolady, sosy itd. 

Sprzedaż 

planowana w 

drugiej połowie 

2016, 

∽ 1.300 $ 
 

Źródła: [6] [16] [17] [18] [12] [19] [20] [21] 

8. Podsumowanie 

Technologia druku żywności jest ściśle powiązana z możliwością druku 

danego produktu żywnościowego. Niektóre maszyny drukujące posiadają 

możliwość tworzenia modeli wieloma rodzajami materiałów (np. 

czekolada, ciasto makaronowe). Jest to istotna cecha w przypadku druku na 

większa skalę. 

Druk przestrzenny może wspomóc prace lub uatrakcyjnić ofertę 

w zakładach cukierniczych, restauracjach czy kawiarniach. Może odnaleźć 

zastosowanie w szpitalach czy domach opieki dla osób starszych przy 

przygotowaniu dedykowanych potraw.  

Należy jednak pamiętać, iż w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia 

płynącego z druku 3D należy wybierać odpowiednie materiały zgodnie 

z przeznaczeniem drukowanego przedmiotu oraz przestrzegać instrukcji 

i zaleceń dotyczących użytkowania drukarek 3D. 
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3D żywności wraz z podanymi orientacyjnymi cenami zakupu i przeznaczeniem.  
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The use of three dimensional printing technology in the food industry 
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The article presents the basic techniques and technologies of three dimensional printing. 
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accompanied by 3D printing technology. It has prepared a list of 3D food printer manufacturers 
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Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx 

kształtowane dodatkami stopowymi 

1. Wprowadzenie 

Obecnie obserwuje się nieustanny rozwój inżynierii stopów aluminium. 

To pozwala na dogłębne zrozumienie mechanizmów, które kierują 

umocnieniem tych stopów oraz roli mikrododatków. To właśnie mikro-

dodatki do stopów aluminium umożliwiają kształtowanie ich parametrów 

na odpowiednim poziomie, czyniąc je wysokowytrzymałymi. Dlatego też 

właśnie nim poświęca się obecnie dużo uwagi. Mikrododatki wpływają 

w istotny sposób na kinetykę przemian fazowych, makro- i mikrostrukturę, 

kształtując tym samym finalne efekty obserwowane na właściwościach 

wytrzymałościowych. Dodatek Zr i Sr dodatkowo zwiększa ich wytrzy-

małość i poprawia odporność na pękanie. 

Aluminium jest materiałem stosunkowo nowym, jednak zajmuje, przez 

wzgląd na swoje własności, kluczowe miejsce w przemyśle. Jego rola 

w rozwoju zaawansowanych technik stale rośnie, o czym donoszą najnowsze 

publikacje raportów z produkcji i sprzedaży. Pośród metali nieżelaznych to 

właśnie aluminium zajmuje czołowe miejsce – przed miedzią – zarówno 

w obszarze produkcyjnym, jak i znaczenia w gospodarce światowej[1]. 

Stopy aluminium znalazły zastosowanie, jako materiały na rurociągi, 

zbiorniki, beczki czy urządzenia do wymiany ciepła, spełniające coraz to 

częściej poza podstawową funkcją użytkową, również estetyczną. Stopy 

aluminium stosowane są również w elektrotechnice, jako przewody, 

uzwojenia w częściach maszyn i aparatów elektrycznych czy lin, budowie 

i konstrukcjach drzwi, dachów czy w konstrukcjach z dziedziny komu-

nikacji i transportu, aż w końcu w samej metalurgii. Stopy aluminium są 

również wykorzystywane w przemyśle lotniczym i kosmonautyce oraz 

branży automotive. W ostatniej dekadzie poczyniono krok milowy w pro-

dukcji aluminium oraz zastosowaniu nowych technik odlewania, for-
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Metali Nieżelaznych, Wydział Odlewnictwa, AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, www.omn.agh.edu.pl., www.labast.agh.edu.pl. 
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mowania, zgrzewania i modyfikacji powierzchni. Rozwój ten miał na celu 

poprawę integralności strukturalnej stopów aluminium [2-5]. 

Trend kontrolowany przez dyrektywy Uni Europejskiej, związany 

z emisją CO2 do atmosfery, wywiera nacisk na branżach (głównie 

transporcie) wpływający na podwyższenie średniej temperatury Ziemi, 

poprzez emisję gazów cieplarnianych. Prowadzi to do konieczności 

modyfikowania rozwiązań, a niekiedy również całkowitych ich zmian. 

Trendy te są szczególnie dostrzegalne w obszarze Inżynierii Materiałowej, 

gdzie opracowuje się nowoczesne materiały na potrzeby przemysłu 

motoryzacyjnego, kolejowego, lotniczego i kosmicznego [6]. 

W dużej mierze o atrakcyjności aluminium decyduje możliwość 

zastosowania odpowiednich składników stopowych oraz doskonalenie 

procesów rafinacji i modyfikacji. Stopy aluminium posiadają korzystne 

właściwości odlewnicze, w tym dobrą lejność, wysoką szczelność odlewów 

oraz mały skurcz odlewniczy. Wszystkie stopy aluminium w stanie lanym, 

z praktycznego punktu widzenia, posiadają plastyczną i miękką osnowę [2].  

Wyprodukowanie wysokojakościowego wlewka ze stopu Al-Zn-Mg-Cu 

decyduje o wysokich właściwościach użytkowych wyrobów uzyskanych na 

drodze dalszej przeróbki plastycznej. Stopy aluminium serii 7xxx to stopy, 

których własności kształtowane są podczas utwardzania wydzieleniowego. 

Proces ten składa się z zabiegu przesycania i starzenia. Zastosowanie 

różnych kombinacji parametrów tego procesu, dodatkowo połączenie go 

z odkształceniem na zimno umożliwia kształtowanie parametrów w bardzo 

szerokim zakresie [1]. 

2. Charakterystyka stopów aluminium 

Aluminium nie wykazuje odmian alotropowych i krystalizuje w sieci 

regularnie ściennie centrowanej typu A1 o parametrze 0,4048 nm. Gęstość 

aluminium wynosi 2,6989 g/cm
3
 w temperaturze 20

o
C. Charakterystyczną 

cechą aluminium jest jego wysoka odporność na korozję. Na jego 

powierzchni tworzy się cienka warstewka tlenków, chroniąca materiał 

przed działaniem wody i innych atmosfer [7]. Elektrolityczny proces 

wytwarzania powłoki tlenkowej – anodowanie, mający na celu poprawę 

odporności na korozję, dodatkowo stwarza możliwość otrzymania 

zjawiskowych efektów artystycznych. 

Aluminium w stanie czystym nie znalazło zastosowania przez 

niezadowalające własności oraz bardzo duży skurcz. Techniczne stopy 

aluminium wykorzystywane na odlewy po zakrzepnięciu składają się 

zwykle z miękkich ziarn aluminium lub roztworu dodawanych 

pierwiastków w aluminium, a na ich granicach występują dodatki stopowe 

w postaci eutektyk i związków międzymetalicznych posiadających 
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właściwości utwardzające. W stopach z kolei podlegających przeróbce 

plastycznej odkształceniu ulegają przede wszystkim ziarna aluminium lub 

roztwór stały składników w aluminium, a w następnej kolejności dopiero 

związki międzymetaliczne. W konsekwencji tego w stopach aluminium, 

które podlegają przeróbce plastycznej obserwujemy budowę pasmową. Jej 

kierunek zależny jest od rodzaju oraz kierunku prowadzenia procesu 

obróbki. Kryształy związków międzymetalicznych na skutek przeróbki 

plastycznej często kruszą się na drobniejsze elementy [8].  

3. Cel pracy 

Celem jest przedstawienie zmienności podstawowych właściwości 

stopów aluminium serii 7xxx, przeznaczonych do przeróbki plastycznej, 

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 573-3: 2013. 

W ramach publikacji pokazano kontynuację badań charakterystyki 

zmienności tych stopów na wybranych przykładach, w oparciu o badania 

twardości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności i wydłu-

żenia, średniej wielkości ziarna stopów aluminium oraz prowadząc analizę 

makrostruktury i mikrostruktury oraz analizę składu chemicznego w mikro-

obszarach przy użyciu skaningowego mikroskopu optycznego. Obserwację 

prowadzone były na wlewkach homogenizowanych, część badań porów-

nawczych wykonana również na próbkach pobranych z wlewków niehomo-

genizowanych. 

Do charakterystyki stopów aluminium należą niewątpliwie dobre 

właściwości wytrzymałościowe, lekkość oraz odporność na korozję. 

W ramach poszerzenia wcześniej opublikowanych wyników analizy 

właściwości badanych stopów dąży się do wykazania powtarzalności 

parametrów fizycznych na całym analizowanym obszarze próbki. Należy 

podkreślić, iż pełna analiza stanowi trudność przez wzgląd na 

równocześnie zmieniające się parametry procesu oraz odstępy czasowe 

pomiędzy wytopami i konkretnymi badaniami.  

4. Metodyka badawcza 

W celu wyznaczenia kierunku analizy zmienności podstawowych 

właściwości stopów Al-Zn-Mg-Cu w zależności od składu chemicznego 

dokonano selekcji stopów do obserwacji. 

Badania przeprowadzono na Wydziale Odlewnictwa i Wydziale Metali 

Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Centrum Badawczo-

Rozwojowym Grupy Kęty. Wlewki były otrzymane na drodze odlewania 

półciągłego zgodnie z wymaganymi normami. Obserwacje były 

prowadzone na wlewkach ze stopów 7003 oraz 7010 oraz ich modyfi-

kacjach (oznaczonych w dalszej części pracy, jako 7003S i 7010K). 



 

 

Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx kształtowane dodatkami stopowymi 
 

157 

 

5. Prezentacja uzyskanych wyników 

Do badań przygotowano 18 prób ze stopów 7003, 7003S i 7010K oraz 

dodatkowe próbki do wykonania analizy składy chemicznego i makro- 

i mikrostruktury dla stopu 7010. Z dwóch losowo wybranych wlewków, 

z kolejnych trzech wytopów, po homogenizacji, odcięto dwa plastry 

o grubości 25 mm oraz dodatkowo po 2 plastry wzdłużne o grubości 250 

mm. Próbki do analiz po toczeniu wzdłużnym były trawione w 20% 

wodnym roztworze NaOH. Próbki rozjaśniono w 20% roztworze kwasu 

azotowego HNO3. 

5.1. Analiza składu chemicznego 

Z analiz składu chemicznego wnioskuje się, iż stężenie pierwiastków na 

początku i na końcu wlewka nie różni się znacząco. Dwie grupy wlewków 

wykonanych ze stopu 7010K i 7003S, zawierają w swoim składzie: Zn, 

Mg, Cu, Fe i Zr, natomiast jedna partia wykonana ze stopu 7003 

pozbawiona jest miedzi i zawiera: Zn, Mg, Fe. Mn i Zr. Z kolei czysty 

znormowany stop 7010 zawierał ok 89,4 % aluminium oraz ok 10,6% 

dodatków i zanieczyszczeń. W postaci dodatków występowały: Zn, Mg, 

Cu, Fe i Mn oraz Zr. Na wykresach poniżej zaprezentowano analizę składu 

chemicznego (rys. 1-2, tab. 1). 

 

Rysunek 1. Porównanie zawartości podstawowych pierwiastków (Zn, Mg, Cu, Fe, Zr, Si, Mn) 

dla: 7010K, 7003 i 7003S. Obserwacja głowy wlewka [opracowanie własne] 
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Rysunek 2. Porównanie zawartości podstawowych pierwiastków (Zn, Mg, Cu, Fe, Zr, Si, Mn) 

dla: 7010K, 7003 i 7003S. Obserwacja stopy wlewka [opracowanie własne] 

Tabela 1. Analiza składu chemicznego dla stopu 7010 

Gatunek wytopu 7010 

Skład chemiczny [%] 

Cu Fe Mn Zn Mg Si Ni Ti Zr V Ga 

1,72 0,14 0,07 5,92 2,36 0,08 0,01 0,04 0,14 0,11 0,01 

5.2. Ocena średniej wielkości ziarna 

Pomiar wielkości ziarna został wykonany dla składu 7003 oraz 7003S. 

Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (tab. 2). Typowa wartość 

średniej wielkości ziarna, dla wlewków przeznaczonych do przeróbki 

plastycznej kształtuje się na poziomie do ok. 190 μm. Średnia średnica 

ziarna dla stopu 7003 i 7003S wynosiła około 175 μm. Do modyfikacji tych 

stopów wykorzystuje się AlTiC, który wpływa w korzystny sposób na 

rozdrobnienie struktur oraz procesy rekrystalizacji podczas przeróbki 

plastycznej. Wyniki badań wielkości ziarna uwidaczniają się również 

w wyraźny sposób na mozaice mikrostruktur (rys. 3). 

Tabela 2. Wyniki pomiarów średniej wielkości ziarna [1] 
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a)   

b)  

Rysunek 3. Ziarno na przekroju poprzecznym próby: a) ze stopu 7003, b) ze stopu 7003S [1] 

5.3. Obserwacje makroskopowe, mikroskopowe oraz analiza 

SEM-EDS 

Porównanie efektów badań makrostruktury dla czterech stopów zostały 

zaprezentowane poniżej (rys. 4-17) 

 

Rysunek 4. Makrostruktura homogenizowanego stopu 7003S na przekroju wzdłużnym 

– połowa promienia wlewka, 25x 
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Rysunek 5. Makrostruktura homogenizowanego stopu 7010K na przekroju wzdłużnym 

– połowa promienia wlewka, 25x 

 

Rysunek 6. Makrostruktura homogenizowanego stopu 7003 na przekroju wzdłużnym 

– połowa promienia wlewka, 25x 

 

Rysunek 7. Makrostruktura niehomogenizowanego stopu 7010 na przekroju wzdłużnym 

– połowa promienia wlewka, 6,7x 
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Rysunek 8. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003 na przekroju wzdłużnym 

– brzeg wlewka, powiększenie 200x 

 

Rysunek 9. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003 na przekroju wzdłużnym 

– brzeg wlewka, powiększenie 1000x 

 

Rysunek 10. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003 na przekroju wzdłużnym 

– brzeg wlewka, powiększenie 1000x 
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Rysunek 11.Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003 na przekroju wzdłużnym 

– brzeg wlewka, powiększenie 1000x 

 

Rysunek 12. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 600x 

 

Rysunek 13. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 1000x 
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Rysunek 14. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 2000x 

 

Rysunek 15. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 3000x 

 

Rysunek 16. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 3000x 
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Rysunek 17. Mikrostruktura homogenizowanego stopu 7003S, powiększenie 3000x 

 

 

 Mg Al Fe Ni Cu Zn 

1 - 92.18 - - 0.63 7.19 

2 - 92.07 - - 0.72 7.21 

3 0.85 63.90 24.73 0.54 5.96 4.02 

4 1.53 81.82 7.84 0.69 2.60 5.52 

 

 

 Mg Al Zn 

1 2.98 75.71 21.31 

2 3.21 71.93 24.86 

Rysunek 18. Skład chemiczny w mikroobszarach dla próby ze stopu 7003S 

z zaznaczonymi punktami pomiarowymi [Opracowanie własne] 
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Różnorodność faz zaobserwowana na mikrofotografiach oraz bogaty 

skład stopu 7003S sugeruje różnorodność składu chemicznego również 

w mikroobszarach. W tym celu dokonano obserwacji topografii badanego 

materiału oraz przeanalizowano, z punktu widzenia jakościowego 

i ilościowego, zawartość pierwiastków wchodzących w skład chemiczny 

danego materiału w mikroobszarach (rys. 18-19). 

 

 

  Mg  Al  Si  Fe  Ni  Cu  Zn 

1 1.05 70.47 - 19.19 - 4.79 4.49 

2 0.85 74.44 - 16.18 - 3.99 4.55 

3 9.04 79.08 5.20 0.39 - 0.86 5.42 

Rysunek 19. Skład chemiczny w mikroobszarach dla próby ze stopu 7003S  

z zaznaczonymi punktami pomiarowymi [Opracowanie własne] 

Na podstawie samych makrostruktur można dostrzec stosunkowo 

najmniejsze wydzielenia dla stopu 7003, ponadto również najmniejsze ich 

rozmiary. Wynika to z niskiej temperatury przesycania. Większe wydzie-

lenia dla 7003S, a dla stopu 7010K wyraźnie zarysowana, silnie 

dendrytyczna budowa. 

Z analizy SEM-EDS wynika, iż podłużne jasne wydzielenia zawierają 

w swoim składzie około: 63% Al, 24% Fe, 6% Cu i 4% Zn. Ciemne 

obszary na mikrostrukturach są bogate w aluminium, z dodatkiem Zn około 

7% oraz niewielkim dodatkiem Cu. Romboidalne wydzielenia zawierają 

duże stężenia cynku, około 22% i magnezu ok. 3%. Na granicy ziaren 

dostrzegalne duże stężenia żelaza, miedzi i cynku, niewiele magnezu. 

Obszary z kolei zawierające więcej magnezu posiadają mniej miedzi 

i znacznie mniej żelaza.  

5.4. Badania wytrzymałościowe 

Z badań twardości wynika, iż stop 7003S posiadał najwyższą wartość 

HB, która wynosiła ok. 98,8 HB w całym obszarze próbki. Stop 7010K 

posiada najniższe twardości, około 80 HB. Twardość próbki wykonanej ze 

stopu 7003, zbliżona do wartości uzyskanej dla 7003S, wynosząca 96,3 HB.  
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Badania wytrzymałości na rozciąganie, oznaczenie umownej granicy 

plastyczności oraz wydłużenia stopów i ich twardości HB zaprezentowane 

poniżej (rys. 20). 

 
Rysunek 20. Zestawienie wyników parametrów wytrzymałościowych i twardości dla stopu 7003, 

7003S oraz 7010K. 

6. Wnioski 

Stopy 7010K i 7003S, zawierają w swoim składzie: Zn, Mg, Cu, Fe i Zr, 

natomiast stop 7003 pozbawiony jest miedzi i zawiera: Zn, Mg, Fe, Mn 

i Zr. Stop 7010 zawierał ok. 89,4 % aluminium oraz ok. 10,6% dodatków 

(Zn, Mg, Cu, Fe i Mn oraz Zr) i zanieczyszczeń.  

Z obserwacji makrostruktury stopów wynika, iż najmniejsze 

wydzielenia dla stopu 7003, ponadto również najmniejsze ich rozmiary. 

Większe wydzielenia dla 7003S, a dla stopu 7010K wyraźnie zarysowana 

dendrytyczna budowa. Na mikrostrukturach wyraźnie widoczna jest strefa 

brzegowa charakterystyczna dla tego typu sposobu odlewania. Najbardziej 

przechłodzony obszar wlewka, zewnętrzna jego część, krzepnie 

najszybciej, a wydzielenia w tym obszarze są najmniejsze.  

Podłużne jasne wydzielenia zaobserwowane podczas badania SEM-EDS 

zawierają w swoim składzie około: 63% Al, 24% Fe, 6% Cu i 4% Zn. 

Ciemne obszary bogate w aluminium, z dodatkiem około 7% Zn oraz 

niewielkim dodatkiem Cu. Romboidalne wydzielenia zawierają duże 

stężenia cynku, około 22% i magnezu ok. 3%. Na granicy ziaren 

dostrzegalne duże stężenia żelaza, miedzi i cynku, sporadycznie występuje 

tam również magnez. Obszary z kolei zawierające więcej magnezu 

posiadają mniej miedzi i znacznie mniej żelaza. 
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Wytrzymałość na rozciąganie dla danych materiałów kształtowały się 

bardzo podobnie zarówno w próbie poprzecznej jak i podłużnej wlewka. 

W przypadku stopu 7003S oraz 7010K, na brzegu wlewka w próbie 

podłużnej odnotowano nieco wyższe wartości wytrzymałościowe niż 

w próbie poprzecznej i w próbie podłużnej na środku wlewka, a z kolei 

w przypadku stopy 7003 niższe. Dla wszystkich mierzonych własności, 

poza twardością, stop 7003 uzyskał najwyższe wartości. Wartość 

wytrzymałości na rozciąganie równała się 320 MPA. Twardość dla stopu 

7003 wyniosła 96 HB, i była niższa od twardości dla stopu 7003S o 2 HB. 

Różnica jest nieznacząca i spowodowana była błędem pomiarowym. 

W odległości kilku milimetrów od środka wlewka dla stopu 7003S 

odnotowano nieco wyższe niż wartości średnie twardości HB, które 

wprowadziły błąd w końcowy wynik.  

Umowna granica plastyczności dla próby poprzecznej i podłużnej 

w przypadku wszystkich trzech badanych pod kątem wytrzymałościowym 

stopów kształtowała się na bardzo zbliżonym poziomie. Dla stopu 7003S 

wynosiła 176 MPA, dla stopu 7003 ok 190 MPA, natomiast dla stopu 

7010K 133 MPA. 

Proces ujednorodniania-homogenizacji dla stopów został przepro-

wadzony prawidłowo, co obserwujemy na wynikach składu chemicznego 

oraz własności wytrzymałościowych i twardości. Liczne fazy znajdujące 

się na tle roztwory α, wewnątrz ziaren stanowić będą w przyszłości 

podstawę do umocnienia wydzieleniowego stopów [1]. 

Literatura  

1. Kwak Z., Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Krok W. Wpływ dodatków 

stopowych na mikrostrukturę i właściwości stopów serii 7xxx, Archives of 

Foundry Engineering, 4 (2014), s. 83-88 

2. Kwak Z., Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Perek-Nowak M., Krok W. 

The properties of 7xxx series alloys formed by alloying additions, 

Archives of Foundry Engineering, 2 (2015), s. 59-64 

3. Reza Eivani A., Zhou J., Duszczyk J. Microstructural evolution during 

the homogenization of Al-Zn-Mg aluminium alloys, Recent Trends in 

Processing and Degradation of Aluminium Alloys, Prof. Zaki Ahmad 

(Ed.), ISBN: 978-953-307-734-5 (2011), s. 477-516, Available from: 

http://www.intechopen.com/books/recenttrends-in-processing-and-

degradation-of-aluminium-alloys/microstructural-evolution-during-

thehomogenization-of-al-zn-mg-aluminum-alloys, dostęp 26.03.2016 

19:42 

4. Suenger S., Kreissle M., Kahnert M., Zaeh M.F. Influence of Process 

Temperature on Hardness of Friction Stir Welded High Strength 

Aluminum Alloys for Aerospace Applications, Procedia CIRP, 24 (2014), 

s. 120-124 



 

 

Zofia Kwak, Aldona Garbacz-Klempka 

 

168 

5. Naeem H., Mohammad K., Ahmad K. The Effect of Microalloying of 

Nickel, RRA Treatment on Microstructure and Mechanical Properties for 

High Strength Aluminum Alloy, Advanced Materials Research, 925 

(2014), s. 253-257 

6. Sawicki J., Kaczmarek Ł., Staszewski W., Zgraja J., Kędzierski P., 

Kaszewski R. Przesycanie grzaniem indukcyjnym stopu aluminium 7075, 

Tribologia, 6(2009), s. 103-110 

7. Dobrzański L.A., Metalowe Materiały Inżynierskie, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 409-410 

8. Orman M. Metalografia aluminium, Wydawnictwo „Śląsk‖, Katowice 

1957, s. 61-62 

Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx kształtowane 

dodatkami stopowymi 

Streszczenie 

Obecnie obserwuje się nieustanny rozwój inżynierii stopów aluminium w wielu 

dziedzinach techniki. Wynika to m.in.: z lepszego zrozumienia mechanizmów umocnienia tych 

stopów, a także z roli mikrododatków. Wpływ ma na to również ciągłe doskonalenie rafinacji 

i modyfikacji. Jednak zasadniczo to właśnie mikrododatki w tych stopach stanowią o ich 

atrakcyjności i wciąż rosnącym zainteresowaniu. Wpływają one w istotny sposób na kinetykę 

przemian fazowych, makro-, mikrostrukturę, kształtując tym samym finalne efekty obserwowane 

na właściwościach.  

W ramach pracy pokazano kontynuację badań nad charakterystyką zmienności podstawowych 

właściwości w zależności od składu chemicznego. Wykonano badania: średniej wielkości ziarna, 

twardości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności i wydłużenia stopów aluminium 

oraz prowadząc analizę makrostruktury i mikrostruktury. 

Uwagę skupiono przede wszystkim na ocenie jakości wlewków wykonanych zgodnie z normą 

PN-EN 573-3:2013. Obserwacje prowadzono na wlewkach otrzymanych na drodze odlewania 

półciągłego, w stanie przed i po homogenizacji. Skład chemiczny analizowanych wlewków mieś-

ci się w granicach ujętych normą. Badania przeprowadzono w Centrum Badawczo-Rozwo-

jowym Grupy KĘTY oraz na WO AGH w Krakowie. 

Do charakterystyki stopów aluminium należą niewątpliwie dobre właściwości wytrzyma-

łościowe, lekkość oraz odporność na korozję. W ramach poszerzenia wcześniej opublikowanych 

badań analiz właściwości badanych stopów dąży się do wykazania powtarzalności parametrów 

fizycznych w całym obszarze próbki. 

Słowa kluczowe: Stopy Al-Zn-Mg-Cu, Jakość wlewków, Badania nieniszczące, Właściwości 

mechaniczne, Mikrostruktura 
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The High-strength 7xxx series aluminum alloys formed by alloyed 

additions 

Abstract 

The field of aluminium alloys engineering undergoes constant development, which results from a 

better understanding of the laws governing the strengthening mechanisms and the role of 

microalloying. It is also influenced by continuous improvements in refining and modification 

techniques. However, it is the process of microalloying in aluminium alloys which is gaining the 

most interest, because it affects substantially the macro- and microstructure and the kinetics of 

phase transformation, thus influencing the final alloy properties during its production and 

exploitation.  

This paper presents the research continuation of the changes of basic alloy properties, depending 

on its chemical composition. Therefore, the characteristics of average grain size, hardness, tensile 

strength, yield strength and elongation are shown based on the selected examples; also the macro-

and microstructures were analysed.  

The attention was primarily focused on the quality assessment of the ingots made according to 

PN-EN 573-3: 2013 norm. The observations were conducted on ingot samples obtained by semi-

continuous casting, before and in the homogenized state. The chemical composition of the 

analysed ingots falls within the limits covered by the standard. The tests were conducted at the 

Research and Development Centre of Grupa Kęty and at the Foundry department at AGH in 

Krakow 

The advantage of Al-Zn-Mg-Cu alloys are undoubtedly good strength, low weight and corrosion 

resistance. The objective of this broadening of the already published studies is to demonstrate the 

repeatability of the physical parameters within the whole volume of the sample. 

Keywords: Al-Zn-Mg-Cu alloys, Quality of ingots, Non-destructive method of testing, Variation 

of the mechanical properties, Microstructure 
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Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej 

we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki 

stomatologicznej z metalem 

1. Wstęp 

1.1. Stomatologiczne uzupełnienia ceramiczno-metalowe 

W protetyce stomatologicznej, z uwagi na wymagania estetyczne 

powszechnie używa się materiałów ceramicznych do maskowania podbudów 

metalowych protez typu korona, most, stanowiących obecnie większość 

wykonywanych uzupełnień stomatologicznych. Tego typu protezy, 

ceramiczno-metalowe, składają się ze metalowego szkieletu (odlewanego) oraz 

napalonych na jego powierzchnię warstw ceramicznych. Duży wybór 

kolorystyczny pozwala uzyskać efekt zbliżony do naturalnego zęba. Dzięki 

metalowej podbudowie tak skonstruowane protezy charakteryzują się również 

dobrą wytrzymałością mechaniczną. W praktyce protetycznej szkielety protez 

odlewa się zazwyczaj ze stopów chromowo – niklowych i chromowo-

kobaltowych. Stopy te wyparły wcześniej stosowane – droższe biomateriały 

metalowe na osnowie metali szlachetnych [1].  

1.2. Ceramika stomatologiczna 

Ceramika stomatologiczna występuje w postaci proszków lub past. 

Proces nakładania porcelany odbywa się przy użyciu specjalnego płynu do 

                                                                
1 karolina.beer-lech@up.lublin.pl, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, 

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  
2 anna.skic@up.lublin.pl, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, Wydział Inżynierii 

Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
3 m.szala@pollub.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Lubelska, www.pollub.pl 
4 zbigniew.krzysiak@up.lublin.pl Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, 

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
5 waldemar.samociuk@up.lublin.pl Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, 

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
6 grzegorz.bartnik@up.lublin.pl Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, Wydział 

Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

mailto:karolina.beer-lech@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/
mailto:anna.skic@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/
mailto:m.szala@pollub.pl
http://www.pollub.pl/
mailto:zbigniew.krzysiak@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/
mailto:waldemar.samociuk@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/
mailto:grzegorz.bartnik@up.lublin.pl
http://www.up.lublin.pl/


 

Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej  

we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem 
 

171 

 

modelowania. Kolejne warstwy nanoszone są na podłoże metalowe 

i wypalane. Pierwszą warstwę stanowi tzw. opaker. Jest to materiał 

ceramiczny bogaty w nieprzezierne tlenki. Maskuje on ciemną barwę 

szkieletu metalowego i będąc pierwszą warstwą stanowi on jednocześnie 

połączenie ceramiki z metalem. Następnymi warstwami są ceramika 

zębinowa (dentyna) i szkliwna (glazura). 

Na jakość ceramiki stomatologicznej wpływa dobór właściwych 

składników oraz proporcji każdego z nich jak, również kontrola procesów 

wypalania. Do uzupełnień ceramiczno-metalowych stosuje się powszechnie 

skaleń (szpat polny) stanowiący główny składnik wysokotopliwych 

porcelan dentystycznych. Topi się on w temperaturze około 1150
°
C 

tworząc leucyt i stopione szkło. Do innych materiałów w stanie natu-

ralnym, służących do wytwarzania ceramiki stomatologicznej należą różne 

rodzaje SiO2 oraz tlenek glinowy i uwodniony tlenek glinowy jak również 

alkalia i węglany ziem alkalicznych takie jak topniki. 

1.3. Stopy niklu stosowane na podbudowy protez częściowych 

Stopy na bazie niklu mają złożony skład chemiczny zapewniający im 

dobre właściwości mechaniczne jak również odporność na korozję, dobrą 

lejność i przyleganie do porcelany. Składają się one głównie z niklu (68-

80%) i chromu (11,9-26,3%) oraz takich pierwiastków jak żelazo, 

aluminium, molibden, krzem, beryl, mangan, kobalt, niob, miedź, tytan, 

gal, magnez i cyna w zakresie procentowym od 0,1-14%. Znormalizowane 

stopy odlewnicze na bazie niklu powinny zawierać masowo odpowiednio: 

nikiel jako główny składnik stopu, chrom (minimum 20%), oraz molibden 

(minimum 4%). Suma składników Ni+Co+Cr nie powinna być niższa niż 

85% [2]. Pewną obawę budzi wciąż zagadnienie biokompatybilności 

stopów NiCr. Chociaż nikiel jest najsilniejszym alergenem spośród 

wszystkich pierwiastków będących metalami [3], występujące reakcje 

alergiczne uważane są za kliniczną odpowiedź organizmu na odlewane 

stopy stomatologiczne (np. metaloza) [4]. Chrom będący obok niklu 

głównym pierwiastkiem stopowym odpowiada za powstawanie stabilnej 

tlenkowej warstwy pasywnej, która chroni stopy NiCr przed korozją [3, 5]. 

W celu ochrony przed korozją do stopów dodawany jest również molibden. 

Dodatek berylu poprawia znacznie przyczepność porcelany dentystycznej 

kosztem odporności korozyjnej [6, 7]. Ponieważ stanowi on alergen oraz 

ma zdolności do kumulacji toksyn [7, 8] odchodzi się od stosowania 

stopów zawierających beryl. 
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1.4. Parametry systemów ceramiczno-metalowych 

Trwałe łączenie ceramiki z metalem wymaga od obu materiałów 

spełnienia pewnych wymagań. Najważniejszymi z nich są: 

• Temperatura topnienia stopu powyżej 100
°
C temperatury wypalania 

ceramiki; 

• Ceramika musi łatwo zwilżać stop podczas jej nakładania (kąt 

kontaktu powinien być mniejszy niż 60
°
), co zapobiega tworzeniu się 

porowatości na granicy faz metal - ceramika; 

• Kompatybilność współczynników ekspansji termicznej ceramiki 

i metalu zapobiegająca pękaniu ceramiki podczas wykonywania 

protezy. W praktyce oznacza to nieznacznie większy współczynnik 

ekspansji dla metalu; 

• Odpowiednia wytrzymałość metalu na zginanie; 

• Właściwe zaprojektowanie kształtu metalowej podbudowy [9]. 

1.5. Ocena jakości połączenia ceramiki z metalem 

Do określania wytrzymałości połączenia metal – ceramika dentystyczna 

stosuje się wiele technik jednak nie opracowano jeszcze metody optymalnej 

[9]. Dodatkowo brak jest możliwości porównania danych uzyskanych 

z różnych testów. Najczęściej stosowane są próby wytrzymałości na 

ścinanie oraz zginanie. Do przeprowadzenia prób przygotowuje się zgodnie 

z normą [10] zestaw sześciennych próbek (rys. 1) z napaloną porcelaną 

stomatologiczną. Próbę trójpunktowego zginania przeprowadza się w 

temperaturze pokojowej na maszynie wytrzymałościowej posiadającej 

odległość pomiędzy podporami 20 mm. Stosuje się tłok gnący o promieniu 

zaokrąglenia równym ø1mm i posuw 1,5±0,5 mm/min. Za dobre uznaje się 

takie połączenie, dla którego maksymalne naprężenie przy zginaniu jest 

większe niż 25 MPa. W wielu systemach metalowo-ceramicznych 

występują jednak znacznie większe wartości naprężeń – od 40 do 60 MPa.  

 
Rys 1. Schemat próbki wymaganej w teście trójpunktowego zginania według ISO 9693 [10] 



 

Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej  

we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem 
 

173 

 

1.6. Obrazowanie powierzchni warstwy szkliwnej  

Technika pomiarową, która umożliwia obrazowanie powierzchni próbki 

stosowanej do badania wytrzymałości połączenia metal – ceramika 

dentystyczna, w przedziale od dziesiątek mikrometrów do pojedynczych 

nanometrów jest mikroskopia sił atomowych (AFM) [11-13]. Zdolność do 

odwzorowywania obiektów z rozdzielczością nanometrową wynika 

z lokalnego charakteru oddziaływań powierzchnia próbki – ostrze 

skanujące, którego promień krzywizny wynosi kilka nanometrów [14]. Do 

oddziaływań działających między ostrzem a próbką, które wykorzystuje się 

w badaniach powierzchni, zalicza się oddziaływania van der Waalsa, 

Morse’a, elektrostatyczne, magnetyczne, adhezję itd. [11]. Podczas 

pomiarów analizowane jest ugięcie dźwigni (z ang. cantilever) z ostrzem 

pomiarowym (z ang. tip) pod wpływem sił oddziaływań pomiędzy atomami 

ostrza i atomami tworzącymi badaną powierzchnię. W zależności od trybu 

pracy AFM, badane są siły przyciągania lub odpychania pomiędzy ostrzem 

pomiarowym a próbką. Siły przyciągania są siłami dalekiego zasięgu 

i mierzone są w trybie bezkontaktowym (ang. non-contact mode), zaś siły 

odpychania mierzone są w trybie kontaktowym (ang. contact mode). 

Ugięcie dźwigni mierzone jest metodą optyczną za pomocą zogniskowanej 

wiązki lasera, która trafia do fotodetektora po odbiciu od powierzchni belki 

skanującej. Każde odchylenie dźwigni wywołuje zmianę pozycji plamki 

lasera na fotodiodzie [11, 15]. 

Typowy układ pomiarowy AFM składa się z głowicy pomiarowej, 

kontrolera mikroskopu i komputera. Głowica pomiarowa zawiera belkę 

skanującą z ostrzem, układ detekcji wychylenia belki, piezoelektryczny 

układ skanowania, uchwyt do próbek oraz układ podglądu optycznego. 

Kontroler mikroskopu to zaawansowana konstrukcja elektroniczna, 

zawierająca układy cyfrowe i analogowe pozwalające na sterowanie pracą 

mikroskopu za pomocą oprogramowania oraz przetwarzające sygnały 

pomiarowe.  

W trybie bezkontaktowym mikroskop AFM pracuje w zakresie sił 

przyciągania dalekiego zasięgu i odległość ostrze pomiarowe – badana 

próbka wynosi 1-10 nm. Źródłem tych sił są oddziaływania van der Waalsa 

atomów na powierzchni badanej i na powierzchni ostrza. Belka z ostrzem 

oscyluje z częstotliwością bliską częstości rezonansowej z amplitudą rzędu 

kilku –kilkudziesięciu nanometrów. W momencie gdy ostrze przybliża się 

do próbki ulegają zmianie częstotliwość i okres drgań sondy, które z kolei 

służą do wytwarzania obrazu topograficznego powierzchni [11].  

Sygnał topografii jest dwuwymiarową tablicą danych wysokości 

zawieszenia ostrza (wysokości powierzchni próbki). Sygnał ten jest 

podstawowym źródłem informacji o morfologii próbki a jej ocenę 
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przeprowadza się poprzez stosowanie odpowiednich metod oblicze-

niowych, które umożliwiają uzyskanie danych ilościowych [11, 15]. 

Podstawowymi parametrami opisującymi statystycznie topografię 

powierzchni są: minimalna i maksymalna średnia wysokość, mediana 

wysokości punktów powierzchni, chropowatość średnia oraz średnio-

kwadratowa. Współczynniki wykorzystywane do charakterystyki morfo-

logii powierzchni są zdefiniowane przez normy międzynarodowe (ISO) 

oraz normy USA (ASME) [16, 17]. Poniżej przedstawiono niektóre 

wielkości opisujące chropowatość oraz formuły wykorzystywane do ich 

obliczenia.  

Chropowatość średnia [16, 17]: 

 

𝑅𝑎 =
1

𝑀𝑁
    𝑧 𝑥𝑘 ,𝑦𝑙  

𝑁−1
𝑘=0

𝑀−1
𝑘=0       (1) 

 

Chropowatość średniokwadratowa [16, 17]: 

 

𝑅𝑀𝑆 =  
1

𝑀𝑁
    𝑧 𝑥𝑘 ,𝑦𝑙  2𝑁−1

𝑘=0
𝑀−1
𝑘=0      (2) 

 

gdzie: M i N oznaczają rozmiary macierzy danych, a z(xk,yl) to wartości 

macierzy w komórce o współrzędnych k i l.  

Moment 3-go rzędu, z ang. skewness lub skew [16, 17]: 

 

𝑆𝑠𝑘 =
1

𝑀𝑁𝑆𝑞
3    𝑧 𝑥𝑘 ,𝑦𝑙  

3𝑁−1
𝑙=0

𝑀−1
𝑘=0       (3) 

 

Moment 4-go rzędu, z ang. kurtosis [16, 17]: 

 

𝑆𝑘𝑎 =
1

𝑀𝑁𝑆𝑞
4    𝑧 𝑥𝑘 ,𝑦𝑙  

4𝑁−1
𝑙=0

𝑀−1
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Parametry skewness oraz kurtosis charakteryzują rodzaj nierówności 

powierzchni. Moment 3-go rzędu jest związany z asymetrią rozkładu 

wysokości natomiast moment 4-go rzędu – z szerokością piku histogramu. 

Należy jednak zaznaczyć, że parametry te nie są miarodajne w przypadku 

próbek dla których histogram wysokości zawiera kilka pików. 

Oprócz analizy cech morfologicznych mikroskop sił atomowych 

pozwala uzyskać informacje o właściwościach mechanicznych, elektrycz-

nych, magnetycznych, termicznych i optycznych próbki. Bardzo ważną 

techniką stosowaną w szerokim zakresie jest spektroskopia sił (ang. force 

spectroscopy), w której rejestrowane jest wychylenie belki skanującej 

z położenia równowagi podczas powolnego zbliżania i oddalania ostrza od 
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powierzchni próbki, co z kolei umożliwia obserwacje zmian oddziaływań 

ostrze-próbka. W rezultacie otrzymywana jest krzywa siła – odległość (ang. 

force - distance curve), na podstawie której możliwe jest wyznaczenie 

parametrów mechanicznych takich jak moduł Younga czy siła adhezji. 

Przykładowa krzywa siła – odległość, zarejestrowana dla ceramiki stomato-

logicznej jest przedstawiona na rys. 2 Składa się ona z dwóch części: 

pierwsza - linia szara – reprezentuje zmiany sygnału rejestrowanego pod-

czas zbliżania się ostrza do próbki a druga część – linia czarna – podczas 

oddalania. Obserwowane w okolicy punktu kontaktu charakterystyczne 

zmiany sygnału, zawierają informacje o lokalnym oddziaływaniu ostrza 

z próbką [11].  

 
Rys. 2. Przykładowa krzywa siła-odległość zarejestrowana dla ceramiki stomatologicznej 

(opracowanie własne) 

Aby otrzymać ilościowe informacje z krzywej siła – odległość koniecz-

ne jest wyznaczenie czułości detekcji układu optycznego głowicy 

mikroskopu. Parametr ten umożliwia dokonanie przeliczenia zmiany 

napięcia na fotodiodzie, będącej rezultatem przemieszczenia plamki lasera, 

na wartość odkształcenia belki. Wyznaczanie parametru czułości detekcji 

polega na uzyskaniu krzywej spektroskopii sił na twardej powierzchni 

(takiej jak powierzchnia krzemu) i wyskalowaniu osi rzędnych wykresu 

w jednostkach siły [11, 18].  
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2. Cel pracy  

Celem pracy była wstępna ocena jakości połączenia metal-ceramika 

dentystyczna za pomocą mikroskopii skaningowej. Wykorzystanie obrazo-

wania powierzchni ceramiki stomatologicznej za pomocą mikroskopu sił 

atomowych pozwoliło w sposób nieniszczący zbadać jakość zewnętrznej 

warstwy szkliwnej. Obrazy SEM umożliwiły ocenę szczelności połączenia 

metal – ceramika stomatologiczna. 

3. Materiały i metody  

Do badania wykorzystano komercyjny stop stomatologiczny Heraenium 

NA wyprodukowany przez Heraeus Kluzer GmbH (Niemcy) o nomi-

nalnym składzie chemicznym (masowo): Ni-59,3% Cr-24% Mo-10% Fe-

1,5%, Mn-1,5%, Ta-1,5 % Si-1,5% Nb-1,0% (specyfikacja producenta) 

[19]. Stop ten wykorzystywany jest do wytwarzania koron i mostów 

stomatologicznych licowanych ceramiką, kompozytem lub akrylem. 

Odlewy wykonano stosując odlewanie próżniowo-ciśnieniowe w odlewarce 

Nautilus firmy Bego oraz tygle ceramiczne. Zarówno odlewy jak i proces 

napalania ceramiki stomatologicznej wykonywano zgodnie z procedurami 

stosowanymi w profesjonalnych laboratoriach protetycznych, według zaleceń 

producentów stopu i ceramiki stomatologicznej. 

Metalowe próbki miały kształt prostopadłościennych płytek o wymia-

rach 25x3x0,5mm i były zgodne z normą PN-EN ISO 9693 (rys. 3) [10]. 

Zastosowano masę osłaniającą Bellavest SH z firmy Bego. Odlewy 

oczyszczono z materiału osłaniającego stosując obróbkę strumieniowo-

ścierną ziarnem Al2O3 - 100 i 250 µm. Odlane metalowe podbudowy 

pokryto trzema warstwami ceramiki stomatologicznej Design Ivoclar 

(opaker, dentyna, glazura). Porcelanę wypalano w temperaturach 830°C-

900°C w zależności od nakładanej warstwy. 

 

Rys. 3. Próbki przygotowane do badań mikroskopowych (wymiary płytek 25x3x0,5mm) 
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Do analizy jakości powierzchni próbek wykorzystano skaningowy 

mikroskop elektronowy Phenom ProX oraz mikroskop sił atomowych 

NTEGRA Prima (NT-MDT, Moskwa, Rosja). Powierzchnia napylonej 

ceramiki stomatologicznej była obrazowana w trybie chwilowego kontaktu 

(z ang. semicontact mode). W pomiarach zastosowano dźwignię NSG10 

o długości 95 μm, szerokości 30 μm i grubości 2 μm i promieniu krzywizny 

tipa 6 nm. Częstotliwość rezonansowa tej dźwigni wynosiła ok. 240 kHz. 

Rejestrowano obrazy o wymiarach 10μm × 10μm z rozdzielczością 512 × 

512 pikseli. Analizę otrzymanych danych przeprowadzono przy użyciu 

aplikacji dostępnej w oprogramowaniu mikroskopu. 

4. Analiza wyników  

Analiza SEM dla wszystkich badanych próbek wykazała szczelność 

połączenia metal-ceramika stomatologiczna. Nie stwierdzono pęknięć na 

granicy ceramiki z metalem. Obrazy struktury próbek pokazują dobry przetop 

z nielicznie występującymi mikroporowatościami (rys. 4).  
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Rys. 4. Analiza SEM wybranych próbek (a),(b);  

widoczne drobne porowatości na granicy metal-ceramika (b) 

Dodatkowo na przekrojach można zaobserwować – od strony metalo-

wego podłoża wtrącenia, które według [20] mogą być powbijanymi 

ziarnami Al2O3 po obróbce strumieniowo ściernej, przed procesem 

napalania ceramiki (rys. 4a). Obecność tych wtrąceń - według autorów [21] 

– może być przyczyną niekorzystnego zjawiska powstawania pęknięć. 

Morfologię powierzchni ceramiki stomatologicznej przedstawiono na 

skanach AFM (rys. 5a,b). Dodatkowo zamieszczono obrazy sygnału 

amplitudy (rys. 5c) i fazy (rys. 5d), które uwidaczniają topografię próbki. 

Są one przydatne we wstępnej ocenie niejednorodności i mogą być 

wykorzystywane w procesach przetwarzania wyników pomiaru, np. przy 

usuwaniu artefaktów. Analiza obrazów oraz średniego profilu (rys. 5e) 

wykazała, że powierzchnia napylonej ceramiki charakteryzowała się dużą 

gładkością. Obecność niektórych elementów topografii (krawędzie struktur 

w obrazie fazowym) może wynikać z ograniczonego czasu reakcji układu 

regulacji odległości ostrze-próbka. W tym zakresie zaburzenia odległości są 

widoczne w obrazie sygnału amplitudy (rys. 5c) jak i obrazie fazowym (rys. 

5d). Chropowatość średnia wynosiła Ra = 11,274 nm a chropowatość 

średniokwadratowa RMS = 18,140 nm. Moment 3-go rzędu dla średniego 

profilu wyniósł SSk = 3,516 a moment 4-go rzędu Sku = 24,486. 
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Rys. 5. Obraz 2D (Rys. 5a) i 3D (Rys. 5b) powierzchni ceramiki stomatologicznej,  

sygnału amplitudy oscylacji belki skanującej (Rys. 5c), sygnału fazowego (Rys. 5d)  

oraz średni profil (Rys. 5e) 
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Rys. 5. cd. Obraz 2D (Rys. 5a) i 3D (Rys. 5b) powierzchni ceramiki stomatologicznej,  

sygnału amplitudy oscylacji belki skanującej (Rys. 5c), sygnału fazowego (Rys. 5d)  

oraz średni profil (Rys. 5e) 
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5. Wnioski 

Wstępna ocena przeprowadzona za pomocą mikroskopii skaningowej 

pokazała szczelność wykonanego połączenia metal – ceramika stomato-

logiczna. Wykorzystanie obrazowania powierzchni ceramiki stomatolog-

gicznej za pomocą mikroskopu sił atomowych pozwoliło w sposób 

nieniszczący określić jakość zewnętrznej warstwy szkliwnej. Uzyskano 

stosunkowo małą chropowatość zewnętrznej warstwy szkliwnej, tj. 

chropowatość średnia wynosiła Ra = 11,274 nm a chropowatość średnio-

kwadratowa RMS = 18,140 nm. Moment 3-go rzędu dla średniego profilu 

wyniósł SSk = 3,516 a moment 4-go rzędu Sku = 24,486.  

Planowane jest przeprowadzenie prób zginania i zweryfikowanie 

uzyskanych wyników wytrzymałości połączenia w skali makro z wynikami 

analiz mikrostruktury. Aktualnie w wielu ośrodkach naukowych prowa-

dzone są badania i rozwijane metody badań biomateriałów przy zastoso-

waniu technik AFM i SEM [22-25]. Prowadzone do tej pory badania 

pokazują, że AFM i SEM stanowią techniki badań stosowane w ocenie 

powierzchni biomateriałów, w tym również materiałów stomatologicznych 

i ortodontycznych. 
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Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie 

jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem 

Do określania wytrzymałości połączenia metal – ceramika dentystyczna stosuje się wiele technik 

jednak nie opracowano jeszcze metody optymalnej. W pracy dokonano wstępnej oceny 

połączenia metal-ceramika dentystyczna wykorzystując obrazowanie za pomocą mikroskopu sił 

atomowych (AFM) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono 

szczelność połączenia oraz dużą gładkość powierzchni szkliwnej dla wszystkich badanych 

próbek. Otrzymane wyniki sugerują, iż AFM i SEM mogą być stosowane w ocenie jakości 

połączenia metal-ceramika stomatologiczna przed badaniami niszczącymi. 

Słowa kluczowe: ceramika stomatologiczna, mikrostruktura, chropowatość, AFM, SEM 

Application of scanning microscopy techniques in a preliminary 

evaluation of metal – dental ceramic bond quality  

To determine the strength of the metal- dental ceramic bond many techniques are used but there is 

a lack of optimal method. The study present preliminary results of scanning microscopy 

evaluation of metal – ceramic bond. It was found that analyzed samples are characterized by 

dense metal – ceramic connection as well as small roughness of glaze surface. The results suggest 

that AFM and SEM can be used in assessing the quality of the connection of metal- dental 

ceramic before destructive studies. 

Keywords: dental ceramics, microstructure, surface roughness, AFM, SEM 
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Przegląd metod i technik kontroli jakości 

wielowarstwowych ceramicznych form 

odlewniczych w procesie precyzyjnego odlewania 

krytycznych części silników odrzutowych 

1. Wprowadzenie 

Referat dotyczy procesu wytwarzania krytycznych części silników 

odrzutowych, wykonanych z superstopów niklu, metodą precyzyjnego 

odlewania. Technika precyzyjnego odlewania w wielowarstwowych for-

mach ceramicznych, metodą traconego wosku, umożliwia odtwarzanie 

skomplikowanych geometrycznie kształtów części lotniczych, takich jak: 

łopatki turbin, segmenty kierownic przepływu gazów, aparaty kierujące 

turbin, obudowy i inne (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Przykłady segmentów aparatów kierujących i łopatek turbin [1] 
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Procesy wytwarzania form, realizowane w linii technologicznej są 

procesami specjalnymi. Oznacza to, że ich wyniki są znane dopiero po 

kontroli wyrobu gotowego. Brak jest, bowiem metod i technik efektywnej 

i skutecznej kontroli jakości półproduktu, przede wszystkim formy. Tym 

samym nieznany jest stan formy przeznaczanej do odlewania, co skutkuje 

ryzykiem skierowania do procesu odlewania wadliwej formy i tym samym 

wytworzeniem wyrobu niezgodnego, eliminowanego dopiero podczas 

końcowej kontroli odbiorczej. 

Dotychczasowe badania i doświadczenia produkcyjne wykazują, że ta 

metoda aktualnie nie zapewnia jeszcze warunków do uzyskiwania odlewów 

o w pełni powtarzalnej jakości. Jakość ta jest określona przez kształt, 

wymiary, stan powierzchni, stan krawędzi, poziom defektów wewnęt-

rznych. Należy podkreślić, że brak pełnej powtarzalności tzn. pojawianie 

się wadliwych odlewów skutkuje co prawda zmniejszeniem uzysku i ma 

konsekwencje ekonomiczne, ale zasadniczo nie wpływa na jakość wyrobu 

dostarczonego do montażu w silnikach. Dzieje się tak dzięki 100 procen-

towej kontroli odbiorczej. Proces produkcyjny części silników lotniczych 

jest procesem złożonym, w którym na końcową jakość ma wpływ wiele 

czynników materiałowo-technologicznych i organizacyjnych.  

Dotychczas brak jest skutecznych i efektywnych metod oraz technik 

kontroli jakości formy w kolejnych fazach jej produkcji, jak i również po 

jej wykonaniu i obróbce. W efekcie do końcowej operacji zalewania 

ciekłym metalem przekazywane są formy w nieznanym stanie. W praktyce 

skutkuje to wysokimi stratami spowodowanymi małym końcowym 

uzyskiem lub kosztami naprawiania wyrobu. Znaczne straty wynikają 

również z niepotrzebnych ciągnionych kosztów wytwarzania wadliwej 

formy. Sytuacja jest tym trudniejsza, że dotychczas nie zbudowano przy-

czynowo skutkowego, precyzyjnego, ilościowego opisu poszczególnych 

procesów oraz ich kompleksu, który umożliwiałby przewidywanie wyniku 

odlewania na podstawie zbioru parametrów wykonania zestawu 

modelowego i formy. Oczywistą przeszkodą jest brak możliwości pomiaru 

wyniku jednostkowych procesów, w szczególności stanu formy w kolej-

nych etapach wytwarzania. Procesy są sterowane jedynie w zakresie 

utrzymywania parametrów poszczególnych operacji w jednostkowych 

procesach, na z góry założonym poziomie. W praktyce oznacza to, że brak 

jest możliwości podejmowania decyzji o stanie zestawów woskowych 

modeli odlewniczych i form ceramicznych w kolejnych etapach wytwa-

rzania. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest przegląd istniejących oraz opisanie zupełnie nowych, 

nie stosowanych wcześniej technik projektowania i kontroli jakości 

wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych, wykorzystywanych 

w procesach precyzyjnego odlewania metodą traconego wosku. 

Zastosowanie nowych rozwiązań pozwoli na zmianę podejścia do 

problemu procesów specjalnych, jakimi są procesy wytwarzania wielo-

warstwowych ceramicznych form odlewniczych. Zmiana ta polega na 

wprowadzeniu do procesu technologicznego efektywnych i skutecznych 

narzędzi kontroli jakości formy w trakcie jej wytwarzania. Takie podejście 

prowadzi do transformacji statusu tych procesów ze specjalnych w procesy 

sterowalne (rys. 2). 

 
Rysunek 2. Istota procesów specjalnego i sterowalnego [opracowanie własne] 

3. Jakość formy a jakość wyrobu 

Krytyczne części lotnicze takie jak łopatki turbin są eksploatowane 

w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury (nawet powyżej 

1000°C) w agresywnym, silnie korozyjnym środowisku gazów. Tego typu 

elementy współdecydują o niezawodności silnika odrzutowego w trakcie 

jego eksploatacji, a co za tym idzie o bezpieczeństwie lotu. Dlatego też nie 

mogą być obarczone wadami geometrycznymi, nawet o wielkości kilku 

setnych mm, co jest szczegółowo opisane w wewnętrznych wymaganiach 

firm produkujących silniki lotnicze o najwyższym światowym standardzie. 

W szczególności dotyczy to jakości powierzchni odlewów krytycznych 

części tych silników. Wymagania te dotyczą warstwy wierzchniej odlewu 

surowego, charakteryzowanej chropowatością Ra. Naskórek odlewu suro-

wego jest to zwarta metaloceramiczna warstwa, związana z podłożem, 

charakteryzująca się brakiem wad w postaci nieciągłości o wymiarach 

powyżej 0,01 mm. Geometryczna struktura powierzchni naskórka odlewu 

określana jest przez średnie kwadratowe odchylenie chropowatości (RMS) 

Rq, wysokość falistości Wt, średnie odstępy nierówności zarysu Sm oraz 

przez kilka innych parametrów. Parametry te przy pewnych wartościach są 

odwzorowaniem nieciągłości i są kwalifikowane jako niedopuszczalne 
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wady powierzchniowe pochodzenia odlewniczego. Zapobieganie powsta-

waniu wad odlewniczych może być realizowane poprzez optymalizację 

procesu odlewniczego a także usprawnienia technologii wytwarzania 

wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych. 

Jakość powierzchni odlewów precyzyjnych, definiowana przez chropo-

watość, obecność wad odlewniczych oraz odmienny skład chemicznego, 

w stosunku do obszarów wewnętrznych, zależy głównie od zjawisk 

przebiegających na granicy forma ceramiczna – ciekły metal, od momentu 

zalania formy do całkowitego zakrzepnięcia odlewu. Tego typu procesy 

mogą mieć charakter cieplny lub cieplno-chemiczny, w przypadku 

obecności przy powierzchni formy i w ciekłym stopie składników o wys-

okiej aktywności chemicznej. W pierwszym przypadku dochodzi zwykle 

do utraty właściwości wytrzymałościowych materiału formy, prowadzącej 

do deformacji odlewu. W drugim przypadku na powierzchni formy 

i odlewu powstają obszary „nowego materiału‖, jako produkt reakcji 

chemicznej aktywnych składników, które mogą przywierać na stałe do 

powierzchni odlewu, tworząc tzw. przypalenia i strupy. W obu przypad-

kach w wyniku oddziaływania cieplnego, może dochodzić do powstawania 

makro- i mikropęknięć na powierzchni formy. Jest to szczególnie 

niebezpieczne w przypadku gdy pęknięcia powstaną przed zapocząt-

kowaniem krzepnięcia. Pęknięcia takie działają wtedy jak kapilary 

i „zasysają‖ ciekły metal, który następnie zastyga. Tworzą się tzw. wżarcia. 

Wyeliminowanie zjawisk cieplnych i chemicznych na granicy metal  

– forma, wymaga stosowania pokryć i powłok ochronnych, np. w przy-

padku form metalowych lub z tradycyjnych mas formierskich (pokrycia na 

osnowie pyłu węglowego, kredy i inne). W przypadku form dla odlewów 

elementów silnika lotniczego (łopatki, turbiny itp.), wykonanych metodą 

wytapianych modeli postępuje się przeciwnie. W celu rozdrobnienia ziaren 

i uzyskania kryształów równoosiowych, na powierzchnię formy nanosi się 

aktywnie chemicznie powłoki pełniące rolę czynnika modyfikującego [2-

4]. Najczęściej skład takiej powłoki stanowi korund (Al2O3), krzemian 

cyrkonu (ZrSiO4) lub glinian kobaltu CoAl2O4, w ilości 5 do 10% 

masowych [5, 6]. Silna aktywność chemiczna glinianu kobaltu może jednak 

prowadzić do intensywnych reakcji pomiędzy cząstkami modyfikatora, 

a głównymi składnikami superstopów niklu, zwłaszcza w superstopach 

zawierających silnie utleniające się pierwiastki: Hf czy Ta. 

Wyróżniono cechy, które powinny charakteryzować formy stosowane w 

procesach odlewania precyzyjnego: 

 odpowiednia wytrzymałość formy w stanie surowym, zapewniająca 

uniknięcie pękania ceramiki w trakcie operacji wytapiania wosku oraz 

podczas jej transportu w linii technologicznej; 
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 odpowiednia wytrzymałość formy po procesie wypalania, zapew-

niająca uniknięcie pękania ceramiki po zalaniu formy ciekłym 

metalem; 

 odporność na erozję; 

 odporność na szoki cieplne; 

 stabilność chemiczna ceramiki, w celu uniknięcia jej reakcji z ciekłym 

metalem; 

 odpowiednia gazoprzepuszczalność formy, zapewniająca właściwe 

odprowadzenie gazów z formy w trakcie odlewania;  

 odpowiednia przewodność cieplna a pośrednio grubość ścianki formy, 

zapewniająca właściwą wymianę ciepła i realizację procesów 

krystalizacji metalu (zbyt duża grubość powoduje wolne 

odprowadzanie ciepła z odlewu i w konsekwencji niepożądany rozrost 

ziarn); 

 odporność na pełzanie, mogące prowadzić do deformacji formy a w 

konsekwencji zmiany wymiarów odlewów; 

 wysoka jakość powłoki przymodelowej, przekładająca się na jakość 

powierzchni odlewów i brak występowania wtrąceń ceramicznych 

(rys. 3). [7] 

 
Rysunek 3. Spektrogram oraz obraz mikrostruktury z zaznaczonym miejscem analizy składu 

chemicznego – wtrącenia niemetaliczne pochodzące z formy ceramicznej [8] 
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4. Klasyczne metody projektowania i kontroli jakości form 

W celu opracowania kryteriów doboru składu chemicznego i mineralo-

gicznego materiału formy, konstrukcji formy, konstrukcji oprzyrządowania 

odlewniczego oraz sposobu wykonania formy, prowadzi się szereg badań 

procesów i zjawisk zachodzących na granicy powierzchni woskowego 

modelu i powierzchni formy ceramicznej oraz na granicy ciekły metal – 

forma ceramiczna. Użyte do budowy formy ceramicznej materiały 

zmieniają swoje właściwości wraz z postępem procesu jej wytwarzania 

oraz w momencie zalewania formy ciekłym metalem. Dlatego też wyko-

nywane są badania wpływu parametrów fizykochemicznych procesu 

odlewania na zmianę właściwości technologicznych materiałów ceramicz-

nych i oddziaływanie tych zmian na jakość odlewów w postaci krytycznych 

części silników lotniczych. Do badań tego typu zalicza się: 

 badania przemian spoiwa w stan krystaliczny, podczas obróbki 

cieplnej i po zalaniu form ceramicznych ciekłym metalem; 

 badania ciepła właściwego i przewodnictwa cieplnego fazy ceramicznej; 

 badania rozszerzalności cieplnej dla różnych rodzajów faz ceramicznych; 

 badania zdolności do spiekania; 

 badania budowy ziaren fazy ceramicznej tworzących „mostki‖ ze 

spoiwem w postaci krystalicznej; 

 badania porowatości faz ceramicznych; 

 badania wytrzymałości faz ceramicznych na zginanie; 

 badania zdolności do przepuszczania i produkcji gazów (gazoprze-

puszczalność i gazotwórczość). 

W linii technologicznej wielowarstwowe formy ceramiczne kontroluje 

się jedynie w sposób pokazany na schemacie na rys. 4. 

 
Rysunek 4. Kontrola jakości zestawu modelowego i formy ceramicznej 

w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych 

[opracowanie własne] 
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Kontrola jakości jest realizowana na każdym z etapów procesu 

technologicznego. Woskowe modele oraz woskowe zestawy modelowe 

kontroluje się wizualnie. Inspekcja jest ukierunkowana na wykrywanie 

pozostałości wosku wymagających usunięcia, wad powierzchniowych oraz 

wad typu pęcherze, linie płynięcia. Jeśli chodzi o kontrolę właściwości 

pulpy ceramicznej to sprawdza się jej gęstość, lepkość oraz wykonuje się 

tzw. test płytkowy gdzie waży się płytkę wykonaną z mieszanki 

ceramicznej. W przypadku formy, po nałożeniu każdej z warstw ceramiki, 

kontrolowana jest masa. Dodatkowo, formę ocenia się wizualnie. Te same 

zabiegi (ważenie i kontrola wizualna) są wykonywane po procesie 

wytapiania wosku w autoklawie oraz po wypaleniu formy. Tego typu 

postępowanie nie jest wystarczające ze względu na brak skutecznych 

i efektywnych metod kontroli jakości formy, pozwalających na podjęcie 

jednoznacznej decyzji o eliminacji wadliwej formy przed operacją 

zalewania ciekłym metalem. Skutkuje to znacznymi stratami spowodo-

wanymi wytworzeniem wadliwych części. 

5. Nowe metody i techniki projektowania i kontroli jakości form 

5.1. Uwagi wstępne 

W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania nieniszczących metod 

badań do międzyoperacyjnej kontroli jakości wielowarstwowych form 

ceramicznych w procesie precyzyjnego odlewania łopatek turbosprężarek 

odrzutowych silników lotniczych. W badaniach wykorzystano metody 

fotogrametrii (skanowania 3D), termowizji i tomografii komputerowej. 

Wyniki badań wskazują, że skanowanie 3D znajdzie zastosowanie 

w kontroli jakości zestawu modelowego przy porównaniu rzeczywistego 

stanu z modelem *.CAD oraz umożliwi wyznaczenie grubości ścianki 

formy ceramicznej. Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwe 

będzie określenie pola temperatury, którego zaburzenie w stosunku do 

wzorca wskaże na rodzaj wady. Tomografia komputerowa będzie natomiast 

służyła do opracowania wzorców wad skorelowanych z obrazami 

termowizyjnymi. Wdrożenie tego typu kontroli pozwoli na wczesne 

wykrycie wad formy, wyeliminowanie jej z produkcji i w konsekwencji 

zdecydowane obniżenie kosztów.  

5.2. Skanowanie 3D 

5.2.1. Istota metody 

Skanowanie 3D umożliwia pozyskanie informacji o obiektach 

fizycznych i ich otoczeniu na drodze rejestracji, pomiaru i interpretacji 



 

Przegląd metod i technik kontroli jakości wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych  

w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników odrzutowych 
 

191 

 

obrazów i zdjęć. Zarejestrowanie tego samego punktu na kilku zdjęciach, 

które wykonane są z różnych pozycji pozwala na wyznaczenie położenia 

tego punktu w przestrzeni. Zastosowanie skanowania 3D wymaga 

wykonania kilku zdjęć z różnych, znanych pozycji dla tej samej sceny. 

Fotogrametryczne systemy digitalizujące 3D należy rozpatrywać jako 

podsystem skanowania przestrzennego i podsystem fotogrametryczny. 

Podsystem skanowania przestrzennego to najczęściej stereoskopowy układ 

optyczny, zawierający dwie kamery wyposażone w matryce CCD oraz 

rzutnik z oświetleniem LED. W procesie obróbki obrazów wykorzystuje się 

trzy kąty triangulacyjne - pomiędzy kamerami oraz pomiędzy kamerami 

i projektorem. Dokładność pomiarowa zależy m. in. od pola pomiarowego, 

parametrów geometrycznych stereoskopowego układu optycznego, 

parametrów kamer oraz obiektywów. Oprogramowanie, oferowane przez 

czołowych producentów systemów [9, 10], zapewnia automatyczną 

realizację większości podstawowych funkcji obróbki danych, w tym 

kalibracji, transformacji, kontroli ustawień i sterowania głowicą 

pomiarową. Zautomatyzowana jest również kontrola jakości projekcji 

w trakcie każdego pomiaru, obliczanie odpowiedniego natężenia oświet-

lenia, obliczanie współrzędnych 3D, łączenie pojedynczych pomiarów 

bazujących na punktach referencyjnych, obliczanie siatek trójkątnych 

(poligonizacja z chmury punktów), obliczanie przekrojów równoległych 

i prostopadłych, zapis do globalnego układu współrzędnych: 3-2-1 oraz 

operacje pomocnicze. Oprogramowanie zapewnia również bezpośrednią 

wymianę danych z programami CAD/CAM. Detektor podsystemu 

fotogrametrycznego zawiera cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości 

kilku milionów pikseli z wyposażeniem zapewniającym odpowiednią 

jakość obrazu i skalę przetwarzania danych. Oprogramowanie podsystemu 

fotogrametrycznego jest wspólne z oprogramowaniem podsystemu 

skanowania przestrzennego i zapewnia automatyczną kalibrację detektora, 

definiowanie globalnych siatek referencyjnych optycznego skanera 

przestrzennego, możliwość pomiaru deformacji statycznych, możliwość 

porównania danych z modelem CAD, funkcje tolerancji położenia 

i kształtu. Techniki fotogrametryczne umożliwiają skanowanie, czyli mie-

rzenie współrzędnych punktów elementów o wymiarach w granicach od 

kilku milimetrów do kilkudziesięciu metrów. Ich działanie oparte jest na 

zasadzie triangulacji. Dwie kamery obserwują przebieg prążków po 

mierzonym obiekcie; dla każdego pixela kamery liczony jest punkt 

współrzędnych. Pomiaru takiego dokonuje się z dużą precyzją. Pełna 

analiza dokonanego pomiaru, na którą składa się m. in.: zwymiarowanie 

detalu, porównanie z danymi CAD, kolorystyczna mapa odchyłek, 

przekroje inspekcyjne jest możliwa dzięki odpowiedniemu oprogra-

mowaniu. Na rys. 5 przedstawiono istotę pomiaru.  
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Rysunek 5. Istota skanowania 3D – rejestracja punktów pomiaru za pomocą wzorca świetlnego 

oraz kąty triangulacyjne [11, 12] 

Metody skanowania 3D znalazły szerokie zastosowanie m.in. w prze-

myśle motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, okrętowym i budowlanym. 

Szczegółowy opis istoty skanowania 3D oraz jego aplikacyjnego wyko-

rzystania przedstawiono m. in. w pracach [9-12]. 

5.2.2. Przykład zastosowania skanowania 3D do kontroli jakości 

ceramicznych form odlewniczych 

Metody skanowania 3D pozwalają na realizację kontroli jakości 

zarówno zestawu modelowego jak i ceramicznej formy odlewniczej. Do 

badań wykorzystano urządzenie ATOS III Triple Scan firmy GOM. [9] Na 

wyposażeniu urządzenia znajdowały się dwie niezależne od siebie kamery 

o rozdzielczości 8 mln pikseli każda. Pole pomiarowe, czyli maksymalny 

obszar objęty w jednym skanie, wynosiło 320 x 240 x 240 mm. Wypad-

kową ustawień aparatury pomiarowej oraz warunków panujących 

w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność, warunki świetlne) była dokład-

ność pojedynczego skanu na poziomie 0,04 mm. 

Zestaw modelowy jest kontrolowany poprzez porównanie obrazu 

uzyskanego na drodze skanowania 3D nałożonego na model *.CAD, co 

przedstawiono na rys. 6. 
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Rysunek 6. Porównanie obrazu zeskanowanego woskowego zestawu modelowego z modelem 

*.CAD [opracowanie własne] 

Jaśniejsze obszary to efekt skanowania zestawu modelowego, natomiast 

obszary ciemniejsze to model *.CAD. Nałożone na siebie wyniki wskazują na 

występowanie przesunięć pojedynczych łopatek względem modelu. 

Przykładowe wartości dodatnich i ujemnych przesunięć przedstawiono na rys. 7.  

 
Rysunek 7. Mapa odchyłek zestawu modelowego w stosunku do modelu 

*.CAD [opracowanie własne] 
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Opracowano innowacyjną w skali światowej metodę pomiaru rozkładu 

grubości ścianki ceramicznej formy odlewniczej. Na rys. 8 przedstawiono 

obrazy woskowego zestawu modelowego i ceramicznej formy odlewniczej, 

pozyskane na drodze skanowania 3D. 

  
Rysunek 8. Obraz woskowego zestawu modelowego i ceramicznej formy odlewniczej 

[opracowanie własne] 

Stosując oprogramowanie GOM Inspect, oba obrazy nakłada się na 

siebie, bazując je na misie ceramicznej i specjalnych woskowych 

znacznikach (rys. 9). 

Dokładność bazowania oscyluje w granicach setnych części milimetra. 

 
Rysunek 9. System bazujący – misa ceramiczna i woskowy znacznik 

[opracowanie własne] 
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Kolorystyczną mapę odchyłek, która ilustruje rozkład grubości ścianki 

formy, przedstwawiono na rys. 10. 

 
Rysunek 10. Kolorystyczna mapa odchyłek ilustrująca rozkład grubości ścianki ceramicznej 

formy odlewniczej [opracowanie własne] 

Możliwe jest wykonywanie przekrojów inspekcyjnych w dowolnie 

wybranych płaszczyznach (rys. 11). 

 

Rysunek 11. Przekroje inspekcyjne – grubość ścianki formy 

[opracowanie własne] 
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Tego typu podejście pozwala na idealne odwzorowanie grubości ścianki 

ceramicznej formy odlewniczej a następnie transfer odpowiednio przygoto-

wanego pliku do oprogramowania symulującego proces (np. ProCAST). 

Obecnie brak jest efektywnych algorytmów pozwalających na generowanie 

modelu formy ceramicznej o grubości ścianki odpowiadającej wartości 

rzeczywistej, otrzymuje się jedynie wartości przybliżone. 

Drugim zastosowaniem jest możliwość porównania grubości formy dla 

dwóch różnych technologii nakładania powłok ceramicznych (rys. 12). 

 
Rysunek 12. Porównanie grubości formy ceramicznej – pokrycia na bazie spoiwa alkoholowego 

(L) oraz pokrycia na bazie spoiwa wodnego (P) [opracowanie własne] 

Grubość ścianki formy „alkoholowej‖ w badanym przekroju wynosiła 

od 6,05 do 9,76 mm, natomiast dla form „wodnych‖ było to od 2,07 do 

5,49mm. Im ciemniejszy kolor, tym grubość ścianki jest większa. 

Jak wcześniej wspomniano grubość ścianki formy ma bezpośredni 

wpływ na procesy krystalizacji a tym samym wielkość i postać ziarna 

odlewu, co zaprezentowano na rys. 13. Łopatki wytworzone w formach na 

bazie zhydrolizowanego krzemianu etylu charakteryzowały się dużym 

rozrostem ziarn co dyskwalifikuje odlewy. Części odlewane do form 

„wodnych‖ (spoiwo – krzemionka koloidalna) posiadały w większości 

ziarno o prawidłowej budowie. 

 
Rysunek 13. Porównanie postaci ziarn w odlewie – łopatki odlewane w formach na bazie spoiwa 

alkoholowego (L) oraz w formach na bazie spoiwa wodnego (P) [opracowanie własne] 
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5.3. Termowizja 

5.3.1. Istota metody 

Termowizja jest techniką rejestracji promieniowania podczerwonego, 

które jest emitowane przez obiekty, znajdujące się w polu widzenia 

urządzenia. Ilość wysyłanego promieniowania jest determinowana przez 

temperaturę obiektu. Jeśli źródło ma temperaturę wyższą od 950K to 

pojawia się promieniowanie widzialne. Na początku obserwować można 

rozszerzającą się część czerwoną widma, w temperaturze około 1500K 

w widmie oprócz części czerwonej występuje też żółta i zielona, 

a w temperaturze 1800K w widmie występuje cały zakres widzialny.  

Zakres widma elektromagnetycznego obejmuje także podczerwień (IR)  

– temperatury mniejsze niż 950K i nadfiolet (UV) – temperatury wysokie. 

Widmo elektromagnetyczne dzieli się na obszary różniące się długością fal 

czyli zakresami. Zakresy te można rozróżniać z wykorzystaniem metod 

detekcji promieniowania. Nie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy 

promieniowaniem występującym w różnych pasmach widma. Wszystkie 

one podlegają tym samym prawom, a jedyna różnica polega na długości 

fali. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest 

źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność 

zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. U podstaw działania 

termowizji leży prawo Stefana-Boltzmanna, które mówi, że całkowita 

energia promieniowania widzialnego i niewidzialnego wysyłana przez 

jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego w jednostce czasu wyraża 

się wzorem: 

 
4TE          (1) 

 

gdzie: 48 /10669,5 mKW – stała Stefana-Boltzmana 

 

Ciało doskonale czarne jest to obiekt, który pochłania całe padające na 

niego promieniowanie niezależnie od długości fali. Pozornie niewłaściwa 

nazwa "ciało doskonale czarne" użyta w stosunku do obiektu emitującego 

promieniowanie jest wyjaśniona przez prawo Kirchoffa, które mówi, że 

ciało, które zdolne jest do absorpcji całego promieniowania o dowolnej 

długości fali jest także zdolne do emitowania tego promieniowania. 

W praktyce stosuje się także pojęcie ciała szarego. Emituje ono lub 

absorbuje mniej energii niż ciało doskonale czarne. Zależy to bowiem od 

współczynnika emisyjności (absorpcji) danej powierzchni, który jest 

funkcją składu chemicznego oraz stanu tej powierzchni. Emisyjność 

(współczynnik emisji) jest wskaźnikiem mówiącym o zdolności danego 
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obiektu do wypromieniowania energii. Definiowana jest jako stosunek 

energii wypromieniowanej przez obiekt w określonej temperaturze do 

energii wyemitowanej przez ciało doskonale czarne, w tej samej 

temperaturze. Wartość współczynnika emisyjności zależy od rodzaju 

materiału, wykończenia i chropowatości jego powierzchni, temperatury 

materiału, długości fali kąta obserwacji. Emisyjność ciała doskonale 

czarnego wynosi 1,0. Emisyjność większości substancji organicznych 

(tekstylia, tworzywa sztuczne, drewno itp.) wynosi w przybliżeniu 0,95, 

jednak dla metali o gładkiej wypolerowanej powierzchni współczynnik 

emisji jest dużo niższy od 1,0. Duża wartość emisyjności obiektu świadczy 

o tym, że jest on dobrze „mierzalny‖ przez kamerę. Jeśli emisyjność jest 

bliska zero, świadczy to o tym, że obiekt jest trudno „mierzalny‖ przez 

kamerę. Wiąże się to z wpływem promieniowania otoczenia odbitego od 

obiektu. 

Urządzenia służące do pomiaru pola temperatury obiektów to kamery 

termowizyjne Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę 

promieniowania (podczerwonej części widma) emitowanego przez 

obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę 

temperatur.  

Dokładność albo niepewność wyniku pomiaru termowizyjnego powinna 

być rozpatrywana wieloaspektowo. Podstawowym parametrem jest tu 

emisyjność obiektów. Rozkład temperatury badanego obiektu zależy nie 

tylko od cech, które są przedmiotem analiz, np. zmian grubości, struktury, 

defektów itp., ale również od jego usytuowania, wpływającego np. na 

intensywność chłodzenia poszczególnych segmentów. Wyróżnia się błędy 

metody, kalibracji, toru elektronicznego. W obecnych systemach termo-

wizyjnych wykorzystywana jest najnowsza technologia minimalizująca te 

błędy. W oparciu o wykryte różnice temperatur kamery termowizyjne 

tworzą wyraźny obraz. Odpowiednie algorytmy umożliwiają odczytanie 

z tych obrazów poprawnych wartości temperatur a w ogólności umożliw-

wiają wyznaczenie pola temperatury.  

Energia podczerwieni pochodząca od obiektu jest skupiana przez 

elementy optyczne na detektorze podczerwieni. Detektor przesyła indor-

macje do elektroniki czujnika w celu przetwarzania obrazu. Elektronika 

przekłada dane pochodzące z detektora na obraz, który można oglądać w 

wizjerze lub na standardowym monitorze wideo, bądź ekranie LCD. 

Oprogramowanie pozwala na dostosowanie ustawień obrazu, takich jak 

paleta barw, poziom i zakres temperatur. Zobrazowanie w podczerwieni 

stało się jednym z bardziej wartościowych narzędzi przeglądów stanu 

technicznego elementów systemu produkcyjnego. Wykrywając anomalie, 

często niewidoczne gołym okiem, termowizja pozwala na podjęcie kroków 

zaradczych zanim dojdzie do kosztownej awarii systemu.  
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Metoda termowizyjna stosowana jest m. in. w przemyśle budowlanym, 

przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kolejowym oraz w badaniach 

materiałowych. Przedstawione informacje, szczegółowe opis istoty 

termowizji oraz jej aplikacyjnego wykorzystania przedstawiono m. in. 

w pracach [13-18]. 

5.3.2. Przykład zastosowania termowizji do kontroli jakości 

ceramicznych form odlewniczych 

Technika termowizji jest wykorzystywana bezpośrednio na linii 

produkcyjnej, po wyjęciu form z pieca do wypalania (rys. 14). Z wyko-

rzystaniem kamery termowizyjnej FLIR T640 mierzony był rozkład pola 

temperatury formy ceramicznej. 

 
Rysunek 14. Stanowisko do pomiaru rozkładu temperatury ceramicznych form odlewniczych 

[opracowanie własne] 

Jak element wspomagający stosowana jest polerowana blacha ze stali 

nierdzewnej, spełniająca funkcję lustra, dzięki temu możliwa jest ober-

wacja formy ceramicznej z dwóch stron. Zaburzenia rozkładu temperatury, 

uważanego za wzorcowy wskazują na rodzaj wad typu nieciągłości 

i pęknięcia wewnętrzne. Przykład pęknięcia wewnętrznego wykrytego 

metodą termowizyjną pokazano na rys. 15. 
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Rysunek 14. Odstępstwo od wzorcowego rozkładu temperatury, wskazujące na wadę typu 

pęknięcie wewnętrzne [opracowanie własne] 

5.4. Tomografia komputerowa 

5.4.1. Istota metody 

Tomografia komputerowa CT (ang. Computed Tomography) jest 

rodzajem spektroskopii rentgenowskiej, wykorzystującej promieniowanie 

rentgenowskie do wykonywania przekrojowych zdjęć obiektów. Jest 

metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów warstwowych 

badanego obiektu i odwzorowywanie jego wewnętrznej budowy. Wyko-

rzystuje ona złożenie projekcji obiektu, wykonanych wokół osi obrotu 

z różnych kierunków, do utworzenia  obrazów przekrojowych (2D) i Utwo-

rzenia poprzez specjalistyczne oprogramowanie modeli przestrzennych (3D) 

[19-21]. Współcześnie tomografia komputerowa jest jednym z podsta-

wowych narzędzi diagnostycznych stosowanych we współczesnej medy-

cynie. Pozwala na zobrazowanie wnętrza ludzkiego ciała w sposób bezo-

lesny i nieinwazyjny. Medycyna nie jest  jedyną choć obecnie główną  

płaszczyzną wykorzystującą tę metodę obrazowania. Znalazła ona również 

zastosowanie w przemyśle, wykorzystywana jest m.in. w kontroli jakości 

oraz defektoskopii. 

Za początki tej metody można uznać 1895 rok, kiedy to Röentgen 

opublikował swoje odkrycie związane z promieniowaniem rentgenowskim. 

Przy pomocy lampy katodowej oraz bardzo wysokich napięć (40-60kV) 

udało mu się przypadkiem wytworzyć niewidzialne promieniowanie, które 

przenikało przez materię stojącą na jego drodze. Zaobserwował on także 

podstawowe własności tego promieniowania: zależność przenikalności od 

grubości i gęstości prześwietlanego obiektu oraz zdolność do zaczernienia 

kliszy fotograficznej.  
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Dzięki swoim właściwościom promieniowanie to stało się idealnym 

sposobem do nieinwazyjnego obrazowania wnętrza ludzkiego organizmu 

i przedmiotów. Wynalazek Röntgena dawał możliwość tworzenia obrazów 

dwuwymiarowych, co stanowiło punkt wyjścia do budowy bardziej złożo-

nych instrumentów mogących połączyć serię dwuwymiarowych zdjęć 

w obraz 3D. Jedna było to możliwe dopiero z chwilą pojawienia się 

komputerów. Jedną z ważniejszych osób, które przyczyniły się do stwo-

rzenia tomografii komputerowej był Johann Radon. W 1917 roku przed-

stawił on transformację całkową, która jest matematyczną podstawą 

tomografii. Stworzył on także transformację odwrotną, która teoretycznie 

umożliwia odwrócenie procesu – rekonstrukcję obrazu [22]. 

Osobami, które znacząco przyczyniły się do stworzenia tomografu 

komputerowego są Allan McLeod Cormack i Godfrey N. Hounsfield – obaj 

uhonorowani zostali wspólną Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki w 1975 r. 

Istotny jest fakt, iż pracowali niezależne od siebie. Cormack w 1956 r. zajął 

się rekonstrukcją obrazu z prześwietleń rentgenowskich na Uniwersytecie 

Harwarda.  Za cel postawił sobie skonstruowanie samego urządzenia, a nie 

zastosowanie go w praktyce. Udało mu się to w 1963 r. Ogromnym postę-

pem było rozpoczęcie prac nad tą tematyką w 1967 roku przez Houn-

sfielda. Wykorzystał on w obróbce danych komputer, który wykonywał 

skomplikowane obliczenia matematyczne. W 1968 r. opatentował dzia-

łające urządzenie, a w 1971 roku zainstalowano pierwszy tomograf 

komputerowy służący do obrazowania medycznego – EMI Mark.  

Urządzenie to z dzisiejszej perspektywy było bardzo niedoskonałe  

– czas skanowania trwał ok. 4,5 minuty, a rozdzielczość obrazu wynosiła 

jedynie 80x80 pikseli. Obecnie systemy tomografii komputerowej są 

bardzo popularne w diagnostyce medycznej, natomiast wykorzystanie 

tomografów w przemyśle to silnie rozwijająca się gałąź analityki. Wyma-

gania przemysłu w odniesieniu do tomografów komputerowych dotyczą 

przede wszystkim dokładności i powtarzalności. 

Działanie tomografu opiera się na próbie odtworzenia wewnętrznej 

struktury prześwietlanego obiektu, poprzez zobrazowanie jego przekroju. 

Podstawowym sposobem badania jest skierowanie na badany obiekt wiązki 

promieniowania X i rejestracja jego natężenia po drugiej stronie na panelu 

detektora. Aby otrzymać model 3D konieczne jest wykonanie serii 

prześwietleń równoległych do obrazowanego przekroju. Prześwietlenia te 

obrazują ilość pochłanianego promieniowania na drodze padających 

promieni. Ilość pochłanianego promieniowania określa wzór (2). 

 

𝐼(𝑆) =  𝐼(0) × 𝑒− 𝑓
𝑆
𝑂

 𝑥 ,𝑦 𝑑𝑠       (2) 
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gdzie:  

I(S) – natężenie promieniowania po przejściu drogi S 

I(O) – natężenie początkowe promieniowania 

𝑓(x,y) – liniowy współczynnik absorpcji promieniowania, funkcja 

opisująca przestrzenny rozkład pochłania promieniowania 

 

Stąd można określić związek we wzorze (3) opisujący projekcję jako: 

 

𝑃∅ 𝑡 = 𝑙𝑛  
𝐼(0)

𝐼(𝑆)
 =  𝑓 𝑥,𝑦 𝑑𝑠

𝑆

0
     (3) 

 

gdzie:  

𝑃∅ 𝑡 – wartość projekcji dla wiązki równoległej po przejściu drogi S 

 

Ideę pomiaru pochłaniania promieniowania dla wiązki równoległej 

przedstawiono na rys. 16. 

 

Rysunek 16. Pomiar pochłaniania promieniowania dla wiązki równoległej [23] 

Liniowy współczynnik osłabienia promieniowania zależy od liczby 

atomowej i gęstości materiału. Jest on opisany przez prawo Bragga i Pierca (4) 

 

𝜇𝑔 = 𝑘𝜆3𝑍3        (4) 

 

gdzie:  

k – współczynnik proporcjonalności 
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λ – długość fali promieniowania 

Z – liczba atomowa materiału 

 

Istnieje więc stała zależność determinująca możliwości skanowania 

materiału zależąca od rodzaju materiału – jego liczby atomowej, i gęstości 

– objętości jaką chcemy prześwietlić. Zestawienie mocy tomografu 

i gabarytów detali z różnych materiałów opisuje tabela 1. Ilustruje ona dużą 

rozbieżność zdolności penetracji wynikającą z gęstości i tworzących 

materiał pierwiastków. 

Tabela 1. Zdolność penetracji promieniowania w materiałach [24] 

Napięcie 130 kV 150 kV 190 kV 225 kV 450 kV 

Stal/ceramika 5 mm <8mm <25mm <40mm <70mm 

Glin <30mm <50mm <90mm <150mm <250mm 

Tworzywa <90mm <130mm <200mm <250mm <450mm 

Źródło: Christoph R., Neumann H.J.: X-ray Tomography in Industrial Metrology, Su Deutscher 

Verlag Onpact GmbH, Munich, ISBN: 978-3-86236-020-8, 2011 

Do głównych elementów tomografu przemysłowego zaliczają się: 

lampa rentgenowska wraz z generatorem wysokiego napięcia, układ 

pozycjonujący mierzony element, zwykle składający się z obrotowego stołu 

pomiarowego i prowadnicy liniowej oraz systemu detektorów, często 

w postaci matrycy (panelu). W zależności od budowy lampy wysokie 

napięcie (najczęściej w przedziale 100–450 kV) przyłożone do elektrod 

przyspiesza dodatnie jony (jonowa lampa rentgenowska) lub elektrony, 

które odrywają się z katody (elektronowa lampa rentgenowska). Strumień 

kwantów promieniowania X nazywane promieniowaniem hamującym 

o ciągłym widmie energetycznym powstaje w wyniku bombardowania 

cząstkami elektrody (odpowiednio: antykatody – jonowa lampa rent-

genowska lub anody – elektronowa lampa rentgenowska). Promieniowanie 

hamowania jest efektem oddziaływania cząstek z polami elektrostal-

tycznymi jąder i elektronów w atomach, z których wykonana jest anoda. 

Elektrony, po zderzeniu się z anodą, są w niej hamowane, w wyniku czego 

powstaje promieniowanie X. Należy podkreślić, że jest to wyjątkowo 

niewydajny proces, gdyż 99% energii elektronów jest zamieniane w ciepło 

– stąd konieczność chłodzenia lampy cyrkulującą cieczą chłodzącą lub 

budowa lampy z wirującą anodą.  

Istnieją dwa zasadnicze typy lamp stosowanych w tomografach 

przemysłowych. Lampy typu transmisyjnego, w których wiązka pada 

prostopadle i przenika anodę bądź antykatodę generując promieniowanie X. 

Odznaczają się one dużym powiększeniem. Drugi typ lampy to lampa 
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kierunkowa gdzie promieniowanie emitowane jest z powierzchni anody 

bądź antykatody pod kątem. Tego typu lampy charakteryzują się wysoką 

mocą.  

Ze względu na możliwość ogniskowania wiązki lampy możemy 

podzielić na lampy z mikroogniskowaniem, które charakteryzują się 

niewielką minimalną odległością przedmiotu od ogniska i dużym 

powiększeniem oraz lampy z nanofokusem posiadające rozbudowaną 

soczewkę magnetyczną i przysłonę, która minimalizuje wielkość plamki 

w ognisku. Istnieją też źródła synchrotronowe oparte na promieniowaniu 

wytwarzanym w synchrotronie. Próbka w czasie ekspozycji jest ustawiana 

na zestawie obrotowo-przesuwnym. Składa się on z obrotowego stołu 

sterowanego cyfrowo oraz liniowego układu przemieszczenia, który służy 

do ustawiania przedmiotu w określonej odległości między lampą rent-

genowską a matrycą detektorów. Dokładność końcowego odwzoro-wania 

zależy od liczby projekcji wykonanych dla pełnego obrotu detalu 

(minimum cztery na każdy stopień obrotu), precyzji i stabilności stolika. 

Główne parametry stołów obrotowych to dokładność pozycjonowania, 

która zawiera się w przedziale od części do kilkunastu μrad, przy 

rozdzielczości 0,2-10 μrad, oraz średnica stołu wynosząca 200-300 mm, 

przy obciążeniu stołu masą przedmiotu dochodzącą do nawet 100 kg. 

Dokładność prowadnicy liniowej ustawiającą pozycję detalu pomiędzy 

detektorem a lampą nie jest aż tak kluczowa.  Zwykle jej zakres 

przemieszczeń nie przekracza 250 mm, z dokładnością wynoszącą 0,025 

mm, przy powtarzalności pozycjonowania ±0,003 mm [25]. 

W przemysłowej tomografii komputerowej najczęściej stosowane są 

dwa rodzaje układów projekcji. Pierwszy z nich to układ z wiązką stoż-

kową, w którym wiązka wytworzona przez lampę rentgenowską o napięciu 

najczęściej w przedziale 150-450 kV przyjmuje kształt  stożka. W tym 

układzie badany obiekt znajduje się na stole obrotowym, który porusza 

wokół osi względem nieruchomych: lampy i detektora lub panelu 

detektorów. W niektórych tomografach istnieje możliwość dodatkowego 

przesunięcia detektora w trakcie pomiaru w celu usunięcia artefaktu 

pierścienia.  Po zastosowaniu przestrzennej wiązki rentgenowskiej  i detek-

tora matrycowego, gdy obiekt wykona obrót wokół osi o minimum 270° 

albo pełny 360°, otrzymuje się jeden przekrój całego obiektu. W ten 

sposób, mając obrazy projekcji dla wielu przekrojów elementu, dokonuje 

się rekonstrukcji obrazu całego elementu za pomocą transformaty Radona. 

Pozwala ona na odtworzenie obrazu trójwymiarowego obiektu z wielu 

rzutów tego przedmiotu. Układ z wiązką stożkową jest obecnie najczęściej 

wykorzystywany w przemysłowej tomografii komputerowej ze względu na 

szybkość rekonstrukcji obrazu oraz prostszą konstrukcję układu.  
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Układ z równoległą wiązką promieniowania to odmienny rodzaj 

projekcji składający się z płaskiej wiązki promieniowania X, które jest 

emitowane w kierunku mierzonego obiektu znajdującego się na stole 

obrotowym. Po drugiej stronie badanego elementu umieszczony jest 

liniowy detektor sygnału pomiarowy. Badany przedmiot jest przemiesz-

czany kątowo i liniowo w kierunku x, y, z lub też zachodzi przemiesz-

czenie układu lampa rentgenowska – tablica detektorów. W drugim 

przypadku występuje złożenie dwóch składowych: ruchu wzdłużnego 

sprzężonych ze sobą detektora liniowego i lampy, pozwalającego dokonać 

jednej projekcji oraz ruchu okrężnego wokół punktu centralnego, który to 

ruch pozwala zebrać wszystkie projekcje potrzebne do zrekonstruowania 

obrazu. Obraz badanego obiektu otrzymuje się przez zeskanowanie go 

z pewnym krokiem przesuwu obiektywu w górę i wykonanie za każdym 

krokiem obrotu o 360°. Podczas obrotu obiektu o 360° uzyskuje się płaski 

obraz rentgenowski jednego przekroju obrazowanej próbki. Na otrzymanie 

pełnego obrazu trójwymiarowego pozwala rekonstrukcja komputerowa, 

podczas której przetwarza się zgromadzone dane z pomiarów [25]. Metoda 

ta ma zasadniczą przewagę w przypadku skanowania próbek zbudowanych 

z metali i stopów, gdzie wymagany jest długi czas ekspozycji i nie jest 

wymagana bardzo duża rozdzielczość.   

Jednostką obrazu przestrzennego 3D jest voxel (ang. Volumetric 

element) (odpowiednik piksela dla obrazu 2D). Ilość voxeli oblicza się 

dzieląc  średnicę przedmiotu d przez liczbę pikseli N (V = d/N). Detektor 

jest układem, który zamienia przechodzące przez obiekt promieniowanie, 

zawierające informacje o badanym obiekcie, na sygnał elektroniczny 

zdatny do dalszego przetwarzania. System detekcji może składać się 

z pojedynczego elementu skanującego, liniowego układu elementów lub 

powierzchniowego/matrycowego układu elementów skanujących. W więk-

szości tomografów przemysłowych stosowane są scyntylacyjne detektory 

matrycowe, które osiągają rozdzielczość 1024×1024 pikseli, występują 

także detektory matrycowe o rozdzielczości wynoszącej 2048×2048 

pikseli. Promienie X przenikają przez folię lub kryształ scyntylacyjny 

i zmieniają się w światło widzialne odbierane przez fotodiody, które 

generują sygnał elektryczny i po przetworzeniu na postać cyfrową 

przesyłają go do jednostki komputerowej. 

5.4.2. Przykład zastosowania 

W badaniach wykorzystano tomograf komputerowy Phoenix v|tome|x m 

firmy GE (rys. 17). Tomograf znajduje się na wyposażeniu Laboratorium 

Międzyuczelnianego w Stalowej Woli. 
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Rysunek 17. Fotografia tomografu komputerowego Phoenix v|tome|x m firmy GE [26] 

Urządzenie jest wyposażone w dwie lampy 300kV/500W i 240kV/ 

320W i detektor 2024x2024 punktów. Do wykonania naświetlań formy 

wykorzystano lampę 300 kV i następujące parametry pracy tomografu: 

 powiększenie: 1,353251; 

 rozmiar voxela: 146,708084 µm; 

 FOD: 600.000427 mm; 

 FDD: 817,951416 mm; 

 ilość zdjęć: 2024; 

 rozdzielczość 2014 x 2024; 

 napięcie 260 kV; 

 natężenie: 250 µA; 

 filtr 0,5 mm Cu. 

Skanowanie wykonano przy napięciu  lampy 260 kV i prądzie 250µA. 

Dodatkowo założono 0,5 mm filtr miedziany mający za zadanie „utwar-

dzenie‖ wiązki polegające na filtracji składowych niskoenergetycznych 

promieniowania. Umożliwiło to wykonanie przekrojów i uzyskanie 

wystarczającego kontrastu dla złożonej struktury jaką jest ceramiczna 

forma odlewnicza. Ze względu na gabaryty formy jej skanowanie można 

było wykonać jedynie w maksymalnym oddaleniu od lampy tj. 600 mm. 

W tej geometrii wielkość voxela wynosił 146 µm. Próbkę skanowano 

wykonując 2024 zdjęcia przy obrocie 360 stopni. W sumie na jedno zdjęcie 

wykonywano 4 naświetlenia. Pierwsze naświetlenie było odrzucane ze 

względu na możliwość wystąpienia szumów pozostałe 3 były sumowane. 
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Wstępną obróbkę oraz utworzenie pliku obrazu przestrzennego wyko-

nano oprogramowaniem Phoenix datos|x2 reconstruction wersja 2.2.1  

– RTM firmy GE. Generowanie pliku poprzedziło określenie obszaru 

renderowania w położeniu 0, 90, 180 i 270 stopni, sprawdzenie i kompen-

sacja przesunięcia formy podczas skanowania funkcją scan/optimiser. 

Wynik renderowania przedstawia rysunek 18. Ilustruje one przekroje formy 

w 3 płaszczyznach oraz utworzony model przestrzenny formy. 

 
Rys. 18. Wyniki obróbki plików skanu formy wykonanego tomografu komputerowego Phoenix 

v|tome|x m po utworzeniu obrazu przestrzennego [opracowanie własne] 

Utworzony plik został przeniesiony do programu obróbki i analizy VG 

Studio Max firmy Volume Graphics. W pierwszej kolejności w oparciu 

o histogram (rys. 19) określone zostały granice detalu i wygenerowany 

został jego model przestrzenny. 

 

 
Rys. 19. Histogram obrazu przestrzennego formy [opracowanie własne] 
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Najwyższy pik po lewej stronie odpowiada gęstości powietrza natomiast 

niższe piki po prawej, fazie ceramiki z jakiej zbudowana była forma. 

Właściwy dobór granicy pomiędzy fazą gazową i stałą pozwala na popra-

wne wyznaczenie granic obiektu. Jest to kluczowe przy wymiarowaniu 

elementów obiektu i wyznaczaniu porowatości.  

Kolejnym etapem była kontrola stanu formy i znalezienie ewentualnych 

defektów. Polegało to na przejrzeniu warstw w różnych płaszczyznach 

i odnalezieniu niejednorodności lub wady. W badanej formie zidenty-

fikowano pęknięcia w jednej skrajnej części formy (rys. 20).  

 
Rysunek 20. Lokalizacja pęknięcia formy [opracowanie własne] 

Dzięki modułowi pomiaru porowatości możliwe było wykonanie 

analizy porowatości całej formy oraz poszczególnych jej części. Miało to 

na celu sprawdzenie, czy nie ma wewnątrz formy ubytków i obszarów 

o niskiej gęstości. Wyniki analizy prezentowane są na rys. 21 i 22. W wy-

niku zrealizowanej analizy nie stwierdzono występowania dużych porów 

powyżej 0.2 mm
3
 wewnątrz formy. Większość porów miała wielkość 

poniżej 0.1 mm
3
, zauważono wyższą koncentrację porów o średnicy około 

1.5 mm
3
 (rys. 22). Występowały one w różnych częściach formy i nie 

wpływały na szczelność formy. 
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Rysunek 21. Analiza porowatości formy, wizualizacja rozkładu porów [opracowanie własne] 

 
Rysunek 22. Analiza porowatości formy, diagram wielkości porów [opracowanie własne] 

W celu wykonania wymiarowania i porównania z modelem CAD 

dokonano eksportu modelu w formacie *.stl do programu GOM Inspect. 

Konwersja wiązała się z ograniczeniem ilości punktów. Przyjęto wartość 

2 000 000 jako maksymalną ilość punktów. Rys. 23 przedstawia przekon-

wertowany model formy w programie GOM Inspect, który może posłużyć 

jako wsad do modelowania i symulacji oraz do weryfikacji metody 

wyznaczania grubości ścianki z wykorzystaniem technik skanowania 3D. 
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Rysunek 23. Konwersja modelu formy do programu GOM. Model formy po konwersji 

[opracowanie własne] 

6. Podsumowanie 

Techniki skanowania 3D, termowizji i tomografii komputerowej w połą-

czeniu ze sobą tworzą kompleksowy, aparaturowy System między-

operacyjnej kontroli jakości w procesach odlewania precyzyjnego, w którym 

główny nacisk położony jest na transformację statusu składowych procesów 

wytwarzania ze specjalnego na w pełni sterowalny. Wiąże się to z poprawą 

jakości procesów technologicznych a co za tym idzie znacznym podnie-

sieniem efektywności ekonomicznej, dzięki eliminacji wadliwej formy 

ceramicznej przed operacją zalewania.   

Podziękowania 

Artykuł  współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach programu INNOLOT – umowa nr INNOLOT/I/8/NCBR/2013 

– INNOCAST 

Do uzyskania przedstawionych wyników wykorzystano aparaturę 

badawczą Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli, zakupioną 

w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium 

Międzyuczelnianego w Stalowej Woli‖ w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna 

Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji zgodnie z Umową nr 

POPW.01.03.00-18-016/12-00. 
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Przegląd metod i technik kontroli jakości wielowarstwowych 
ceramicznych form odlewniczych w procesie precyzyjnego odlewania 
krytycznych części silników odrzutowych 

W referacie przedstawiono przegląd narzędzi i technik kontroli jakości wielowarstwowej 
ceramicznych form odlewniczych, wykorzystywanych w procesach precyzyjnego odlewania 
krytycznych części silników lotniczych metodą traconego wosku. Zaprezentowano techniki, które 
są powszechnie stosowane oraz sposoby zupełnie nowe, opracowane przez autorów. Opisano 
procedury projektowania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych oraz wpływ 
stanu formy na jakość wyrobu końcowego w postaci łopatki turbiny silnika odrzutowego. Stan 
formy (jej jakość) jest definiowany poprzez rozkład grubości ścianki – pośrednio jej wagę, 
a także obecność wad wewnętrznych typu nieciągłości i pęknięcia oraz dystrybucję porów.  
W ramach prac stworzono unikalną w skali światowej metodę wyznaczania rozkładu grubości 
ścianki formy z wykorzystaniem technik skanowania 3D. Następnymi z wykorzystywanych 
metod są techniki termowizji, które pozwoliła na wykrycie pęknięć i nieciągłości. Kolejnym 
z narzędzi zastosowanych do badań formy jest tomografia komputerowa – technika ta służy do 
kalibracji metod skanowania 3D i termowizji oraz opracowywania wzorców jakości. W/w 
techniki zweryfikowano w próbach technologicznych, zrealizowanych w warunkach 
przemysłowych 
Słowa kluczowe: odlewanie precyzyjne, forma ceramiczna, skanowanie 3D, tomografia 
komputerowa, termowizja, superstopy, łopatki turbiny 

Review of quality control methods and techniques of multi-layer 
ceramic moulds in investment casting process of jet engines critical 
parts 

The paper presents a review of quality control methods and techniques of multi-layer ceramic 
moulds in investment casting process of jet engines critical parts. It presents the techniques that 
are commonly used and completely new ways, developed by the authors. The described 
procedure for designing a multi-layer ceramic mould and the influence of the ceramic mould 
status (quality) on final products – jet engine turbine blades. The ceramic mould status is defined 
by the wall thickness distribution (indirectly, its weight), internal defects (discontinuities and 
cracks) and porosity. 
As part of the work created unique method of determining the distribution of the ceramic mould 
wall thickness, using 3D scanning techniques. The next of the methods used thermal imaging 
techniques that allow the detection of cracks and voids. Another of the tools used to ceramic 
mould studies is computed tomography - a technique that is used to calibrate the methods of 3D 
scanning and thermal imaging and the development of quality standards. The techniques was 
verified in the technological tests, carried out in industrial conditions 
Keywords: investment casting, ceramic mould, 3D scanning, computed tomography, thermal 
imaging, superalloys, turbine blades 
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Uwarunkowania organizacyjno-prawne 

zastosowania skały płonnej powstającej 

w procesie wydobycia, przeróbki kopalin ze złóż  

1. Wprowadzenie  

Skala na jaką prowadzona jest eksploatacja kopalin, przyczynia się do 

wzrastania zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zagrożenie związane 

jest z wzrastająca ilości odpadów wydobywczych powstających, jako 

skutek uboczny wydobywania węgla, składowanych na powierzchni 

w postaci hałd. 

Kopaliny użyteczne występujące w naturze, nigdy nie występują 

samodzielnie, a wspólnie z innymi materiałami kopalnymi. W kopalni 

węgla kamiennego, po rozdzieleniu urobku górniczego, powstaje kopalina 

użyteczna oraz odpad wydobywczy o kodzie 010412 [15]. Jednym 

z istotnych wyzwań branży wydobywczej, jest wypracowanie kierunku 

wykorzystania odpady wydobywczego, w sposób inny niż składowanie na 

hałdach.  

W artykule przedstawiono podstawową terminologię, problemy i dyle-

maty umożliwiające właściwe zrozumiecie procesów rekultywacji, zago-

spodarowania odpadów na terenach poprzemysłowych i niekorzystne 

przekształconych. Ponadto przedstawiono problemy związane z zagospo-

darowaniem skały płonnej, w odniesieniu do obowiązujących aktów 

prawnych. 

2. Charakterystyka terenów zdegradowanych, 

poprzemysłowych, niekorzystnie przekształconych 

W obozujących przepisach prawa, nadal istnieje problem ze wska-

zaniem dokładnej definicji terenów zdegradowanych, jak również 

poprzemysłowych i niekorzystnie przekształconych. Zmiany, które zaszły 

w ciągu ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat w naszej gospo-

darce, wymuszają posługiwanie się definicjami, które nie zostały wskazane 

w przepisach prawa. 

                                                                
1 wrobel.k@pollub.pl, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 

40B, 20-618 Lublin.  
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Wiele z definicji terenu zdegradowanego spotykanych w literaturze, 

powołuje się na wyjaśnienie wskazane w Programie rządowy dla terenów 

poprzemysłowych [8] – jako teren zanieczyszczony lub teren, którego 

naturalne ukształtowanie zostało zmienione w sposób niekorzystny.  

Ze względu na pochodzenie słowa degradacja, tereny zdegradowane 

można podzielić na tereny blokowisk, tereny wcześniej użytkowane, które 

obecnie są opuszczone oraz tereny, na których z różnych przyczyn 

działanie przemysłu zostało zakończone. Za tereny zdegradowane, należy 

uważać również tereny, na których występują problemy z zanieczyszcze-

niami substancjami chemicznymi. 

Usunięcie lub zmniejszenie stopnia degradacji terenów wiąże się 

z dużymi nakładami jakie należy ponieść. Często bardziej opłacalne dla 

inwestora jest przeniesie inwestycji na nowy teren nic usunięcie degradacji.  

Tereny poprzemysłowe określane są jako tereny zdegradowane, których 

przeznaczeniem była działalność gospodarcza. Tereny poprzemysłowe 

obejmują wiele terenów, których funkcje jaki pełniły uległy zmianie. W śród 

nich najczęściej wymieniane są  składowiska, wyrobiska, kamieniołomy oraz 

tereny gdzie została zabudowa po działalności przemysłowej [18].  

Pojęcie ternu niekorzystnie przekształconego również nie zostało 

wyjaśnione w przepisach prawa. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia możemy 

jedynie doszukać się, jako dodatkowe wyjaśnienie znaczenia 

makroniwelacji [9] – Makroniwelacja to wypełnianie terenów niekorzystnie 

przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe 

wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk). Makroniwelacja 

stanowi element rekultywacji technicznej terenu.  

Problem braku definicji wskazanych pojęć w prawie przyczynia się do 

stosowania zamiennego pojęć. Jak wskazano, przyczynia się to do 

zamieszania powstałego w związku z używaniem nie odpowiedniego 

nazewnictwa, co w konsekwencji prowadzi do omylnego opisywania stanu 

faktycznego terenu.  

3. Podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji, 

zagospodarowania odpadów 

3.1. Rekultywacja 

Omówienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych z zakresu 

rekultywacji i zagospodarowania odpadów, wymaga przybliżenia 

podstawowych definicji i pojęć umożliwiających właściwe zrozumienie 

zagadnień w obowiązujących aktach prawnych.  

Obowiązek ochrony środowiska i wykonania działań naprawczych, 

zapisany w wielu przepisach prawa krajowego, spoczywa na każdym 
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użytkowniku zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1] – 

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady 

tej odpowiedzialności określa ustawa.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska również nakłada obowiązki na 

użytkowników środowiska [3]: 

 Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na 

środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 

 Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na 

środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, 

kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki 

zapobiegawcze. 

 Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia 

skutków tego zanieczyszczenia. 

 Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty 

zapobiegania temu zanieczyszczeniu. 

 Do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku i do szkody 

w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie, stosuje się przepisy tej ustawy. 

Obowiązek podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych 

w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie to [4]: 

1. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany 

niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający 

ze środowiska jest obowiązany do: 

 podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu 

osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego 

opanowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób 

zanieczyszczenia lub innych szkodliwych czynników; 

 podjęcia działań naprawczych. 

Cytowany powyżej obowiązek wykonania działań naprawczych, 

wskazany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach 

szczegółowych, odnosi się do wszystkich, którzy w wyniku prowadzenia 

różnorodnej działalności przekształcają środowisko naturalne. Działania 

naprawcze na obszarach wydobywczych, polegają gównie na wykonaniu 

rekultywacji lub zagospodarowania terenu.  

Główną cechą charakteryzującą tereny po eksploatacji granicznej, jest 

brak warstwy właściwej gleby umożliwiającej porost roślin na zboczach 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17343938
http://sip.lex.pl/#/dokument/17343938
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wyrobiska jaki i na jego dnie. Na obszarach poeksploatacyjnych często 

występują intensywne procesy niszczące odziaływujące na rzeźbę oraz 

erozję zboczy tj. wietrzenie, wymywania. Występują również procesy 

erozji wietrznej, erozji wodnej, powierzchniowe ruchy masowe [5, 6].  

W polskim piśmiennictwie prawnym jak i naukowym, funkcjonują 

pojęcia rekultywacja terenu oraz rekultywacja grunt. Pojęcia te często 

używane są zamiennie, w przypadku kiedy mamy do czynienia 

z określonym rodzajem gruntu na wskazanym terenie.  

Pod pojęciem rekultywacji gruntów [2, 8] – rozumie się nadanie lub 

przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości 

użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 

terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie 

stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz 

odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.  

Rekultywacja terenów [9] – przywracanie lub nadanie nowych wartości 

użytkowych gruntu przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, 

poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, odtwarzanie gleby 

metodami technicznymi i biologicznymi oraz uregulowanie stosunków 

wodnych, które obejmuje rekultywację techniczną i biologiczną. 

Elementami rekultywacji są m. in.: makroniwelacja oraz odtwarzanie 

pierwotnej morfologii terenu z warstwą glebotwórczą. 

Przywrócenie terenom zdegradowanym i zniszczonym, wartości 

użytkowych lub przyrodniczych jest procesem energochłonnym. Dopiero 

po kilku latach grunty mogą odzyskać swoja funkcjonalność zgodnie 

z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

lub miasta.  

W literaturze można napotykać różne etapy (fazy) rekultywacji ternu 

w zależności od przyjętego kryterium realizacji oraz szczegółowości 

podziału na etapy. W procesie rekultywacji i zagospodarowania terenu 

zdegradowanego można wyróżnić etapy [5, 9, 10, 11]:  

Etap I – rekultywacja przygotowawcza – przygotowanie terenu do 

rekultywacji obejmuje: 

 ustalenie kierunku zagospodarowania i rekultywacji terenu; 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej; 

 opracowanie projektu rekultywacji (dokumentacji technicznej); 

 opracowanie dokumentacji kosztorysowej.  

Etap II – rekultywacja techniczna (podstawowa), w tym makroniwelacja 

-  dotyczy terenów powydobywczych (odkrywkowych), terenów składowania 

odpadów przemysłowych i wydobywczych, obejmuje: 

 odbudowę infrastrukturę dróg dojazdowych i uzbrojenia terenu 

niezbędnego do późniejszego użytkowania terenu; 
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 ukształtowanie rzeźby terenu – polega na niwelowaniu powierzchni 

wierzchowin zwałów, łagodzeniu stromych skarp, zboczy, uporząd-

kowaniu rzeźby spągu wyrobisk w celu polepszenia stosunków 

wodnych oraz zmniejszeniu erozji wodnej, wypełnienie niecek osiadań 

poeksploatacyjnych terenu; 

 uregulowanie stosunków wodnych – dokonuje się przez regulację 

cieków wodnych, budowę kanałów, rowów odwadniających oraz 

budowę zbiorników wodnych. Ukształtowanie warunków gospodarki 

wodnej, w taki sposób, aby można było gospodarować wodami 

z terenu rekultywowanego jaki i jego otoczenia. W niektórych 

przypadkach stosuje się nawodnienie;  

 całkowite lub częściowe odtworzenie gleb metodami technicznymi; 

 niwelacja terenu (makro i mikro) – przemieszczanie olbrzymich mas 

ziemnych; z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu środków 

transportu, ciężkiego sprzęt mechaniczny; 

 kształtowanie stromych urwistych zboczy i skarp – ma na celu 

zapewnienie im należytej stateczności (przy wysokich zwałach 

przekraczających 8-10 m unika się jednolitego nachylenia); 

 całkowite lub częściowe odkwaszenie gleb, oraz tam gdzie zachodzi 

konieczność - izolacja gruntów toksycznych lub jałowych. 

Etap III – rekultywacja biologiczna – obejmuje: 

 obudowę biologiczną zboczy zwałów i skarp wyrobisk w celu 

zabezpieczenia ich stateczności oraz zapobiegania procesom erozji; 

 regulację lokalnych stosunków wodnych przez budowę niezbędnych 

urządzeń melioracyjnych i ochronę wód przed zanieczyszczeniem; 

 wprowadzanie roślinności spełniającej warunki funkcjonowania terenu 

przyjęte w projekcje zagospodarowania terenu; 

 odtworzenie gleb zabiegami agrotechnicznymi tj. uprawa mechaniczna 

gruntu, nawożenie mineralne, wprowadzenie mieszanek próchni-

cznych, głównie motylkowych i traw. 

Etap IV – zagospodarowanie docelowe – obejmuje: przedłużenie 

rekultywacji biologicznej i w zależności od kierunku zagospodarowania 

stosuje się niezbędne uzupełniające zabiegi agrotechniczne, wodno me-

lioracyjne i pielęgnacyjne. Celem jest przywrócenie użyteczności rekul-

tywowanym terenom dla ich wykorzystania w gospodarce leśnej, rolnej, 

wodnej, komunalnej lub dla rekreacji. 

W etapie zagospodarowania docelowego wyróżnia się dwie fazy: 

 zagospodarowanie wstępne, które jest przedłużeniem rekultywacji 

biologicznej obejmującej, w zależności od kierunku zagospodarowania, 

zadrzewienie lub zalesienie albo realizację płodozmianu rekulty-

wacyjnego dla wzmożenia procesów glebotwórczych i wytworzenia 
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gleby. Przeprowadzenie odpowiednich zabiegów dla wykorzystania 

terenu przez gospodarkę komunalną. W fazie tej stosuje się również 

niezbędne uzupełniające zabiegi agrotechniczne, wodnomelioracyjne 

i pielęgnacyjne; 

 zagospodarowanie docelowe polegające na ostatecznym ukształtowaniu 

terenu dla ewentualnych potrzeb gospodarki wodnej, komunalnej, 

budownictwa (m. in. przemysłowego) lub rekreacji. 

Etap V – monitoring efektów rekultywacji. Rekultywacja techniczna 

i biologiczna to procesy długotrwałe wymagające w trakcie ich przebiegu 

fachowego nadzoru i prowadzenia monitoringu, co gwarantuje realizację 

zgodną z zamierzeniami. Pozwala również na ocenę efektów rekultywacji 

i ograniczenie wystąpienia zagrożeń dla środowiska. 

3.2. Zagospodarowanie odpadów 

Ustawa o odpadach wydobywczych mając na celu zapobieganie 

powstawaniu w przemyśle wydobywczym odpadów wydobywczych, 

ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie 

i zdrowie ludzi, określa [12]: 

 zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanie-

czyszczoną glebą; 

 zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

 procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych 

z gospodarką odpadami wydobywczymi. 

W świetle zawartych zapisów ustawy, do podstawowych obowiązków 

wytwórcy (lub posiadacza) odpadów wydobywczych można zaliczyć m.in.: 

 przedłożenie właściwemu organowi programu gospodarowania odpa-

dami wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej 

z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi; 

 stosowanie takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydo-

bywania, przeróbki i magazynowania, które zapobiegają powstawaniu 

odpadów wydobywczych lub pozwalają utrzymać na możliwym 

najniższym poziomie ich ilość, jak również ograniczają negatywne 

oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi, 

przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik; 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów wydobywczych na 

środowisko, życie i zdrowie ludzi oraz zapobiegania lub zmniejszania, 

w możliwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków 

dla środowiska i zdrowia ludzi, powstałych w wyniku gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, również po zamknięciu obiektu uniesz-

kodliwiania odpadów wydobywczych, przy uwzględnieniu najlep-

szych dostępnych technik; 
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 w pierwszej kolejności do poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony 

z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wy-

maganiami ochrony środowiska lub programem gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, przy uwzględnieniu najlepszych dostęp-

nych technik; 

 przekazanie odpadów wydobywczych, które z przyczyn techno-

logicznych lub ekonomicznych nie mogą być poddane odzyskowi, do 

najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane uniesz-

kodliwieniu, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, 

w szczególności do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydo-

bywczych. 

Kwestie gospodarowania odpadami wydobywczymi w zakresie 

przetwarzania i odzysku, zostały określone w ustawie o odpadach 

wskazując organy właściwe do wydania zezwolenia oraz wymogi jakie 

należy spełnić aby uzyskać zezwolenie[13].  

Szczegółowe warunki odzysku odpadów zostały określone w Rozporzą-

dzeniu Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami 

i urządzeniami [14]. Rozporządzenie określa: 

 rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, 

R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy 

o odpadach, poza instalacjami lub urządzeniami; 

 rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, 

R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy 

o odpadach, poza instalacjami lub urządzeniami, określone 

w załączniku do rozporządzenia. 

4. Charakterystyka odpadu wydobywczego o kodzie 010412  

- możliwości ich wykorzystania  

Zagospodarowani odpadów wydobywczych, powstających po rozdzie-

leniu urobku górniczego to składowanie na hałdach lub wykorzystanie 

odpadów do rekultywacji terenu lub w procesie odzysku poza instalacjami. 

Odpady wydobywcze powstające o kodzie 010412 [15] – odpady 

powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 

w 010407 i 010411 powstają po rozdzieleniu urobku górniczego w czasie 

wydobywanie węgla kamiennego. 

Wieloletnie badania właściwości odpadów wydobywczych potwierdzają 

stałość ich parametrów fizyko-chemicznych. Pod względem petrograficz-

nym jest to mieszanina głównie iłowców i mułowców [16].  
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Występują: 

 szare iłowce o słabej łupliwości z niewielkimi skupieniami substancji 

organicznej (ok. 35%); 

 ciemnoszare iłowce i łupki ilaste o wyraźnej łupliwości, laminowane 

substancja organiczną  (ok. 20%); 

 szare mułowce bez warstwowania (ok. 20%); 

 brunatno-szare i brunatne syderyty ilaste (ok. 10%); 

 jasnoszare mułowce przechodzące w drobnoziarniste piaskowce 

(ok.15%).  

Szczegółowiej odniesiono się do zawartości w odpadach górniczych 

metali ciężkich, z uwagi na to że materiały używane do różnego rodzaju 

prac ziemnych nie mogą przekroczyć standardów jakości gleby i ziemi, 

uwzględniając naturalne stężenia substancji w środowisku. Stąd koniecz-

ność porównania zawartości metali ciężkich w odpadach górniczych ze 

standardami jakości gleby i ziemi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości 

ziemi. Rozporządzenie określa standardy jakości gleby lub ziemi 

z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej dla następujących 

grup rodzajów gruntów [17]: 

 Grupa A – nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru 

poddanego ochronie na podstawie przepisów Ustawy – Prawo wodne 

oraz obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 

 Grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem 

gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz 

zadrzewieniowe i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane 

i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków 

kopalnianych oraz terenów komunikacyjnych; 

 Grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalniane, tereny 

komunikacyjne. 

W związku z wprowadzeniem powyższych unormowań porównania 

ilości metali ciężkich oznaczonych obecnie w odpadach wydobywczych 

dokonać należy do wartości dopuszczalnych w glebach terenów, na których 

odpady te będą substytutem glebowym. 
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Tabela 1. Zawartość metali ciężkich w odpadach górniczych mg/kg s.m. (ppm) [19] 
O

zn
ac

z.
 Dopuszczalna 

ilość dla grup 

i głębokości 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

„B‖ 

0-0,3m 

„C‖ 

0-2,0m 

As 20 60 < 2 <2 <2 11 2 5 7 15 11 

Ba 200 1000 502 686 367 731 411 410 250 204 843 

Cr 150 500 77 66 68 93 51 95 137 84 92 

Sn 20 350 < 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Zn 300 1000 89 98 80 161 138 81 137 91 62 

Cd 4 15 < 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Co 20 200 46 32 11 24 20 <3 147 36 6 

Cu 150 600 < 2 13 34 42 95 60 65 51 55 

Mo 10 250 < 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Ni 100 300 < 2 4 36 43 36 56 52 47 55 

Pb 100 600 31 33 27 67 22 26 29 71 28 

Hg  2 30 < 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0,13 

Z powyższego zestawienia wynika, że zawartości poszczególnych 

metali w odpadach wydobywczych z kopalni są dużo niższe od wartości 

dopuszczalnych w gruntach powierzchniowych terenów zaliczanych do 

grupy C. Natomiast w przypadku takiego porównania do gleb terenów 

zaliczonych do grupy B stwierdzono przekroczenia ilości baru i kobaltu. 

W przypadku tych pierwiastków przekroczenia wynikają z naturalnych 

zawartości niezwiązanych z antropogenicznym zanieczyszczeniem 

badanych odpadów.  

Zawartości pierwiastków należy uznać za naturalne i w takim 

przypadku zastosowanie ma §1 ust.4 ww. Rozporządzenia w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, które mówi, że 

jeśli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej 

glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, 

uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub 

ziemi nie nastąpiło.  

W przypadku odpadów górniczych z kopalni na podstawie powyższego 

uzasadnienia, uznać należy, że ponadnormatywne dla terenów B zanie-

czyszczenia barem i kobaltem w tych odpadach nie występują. 
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5. Rekultywacja zakończona a teren niekorzystnie przekształcony  

Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się 

zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia 

działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od za-

przestania tej działalności [2].  

W celu uznania za rekultywacje zakończoną, prowadzący działalność 

ma obowiązek uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji. W przypadku 

kiedy inwestor dołoży wszelkich starań aby rekultywacja przebiegała 

zgodnie z opracowanym planem i projektem rekultywacji terenu, teren 

zostaje przywrócony do użytkowania zgodnie z kierunkiem rekultywacji. 

W przypadku kiedy stan faktyczny terenu odbiega od stanu przed-

stawionego w posiadanych dokumentach, pojawia się wątpliwości czy teren 

traktować jako zrekultywowany czy niekorzystanie przekształcony. 

W ustawodawstwie brak jest rozwiązań, wskazujących odpowiednie 

zastosowanie przepisu.  

W większości przypadków inwestor, który chce wykorzystać zrekul-

tywowany teren, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o ponownej 

rekultywacji ternu, co nie jest mile widziane z uwagi na dodatkowe koszty 

do poniesienia.  

6. Podsumowanie 

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów, była i zawsze będzie 

ważnym elementem planowanej działalności granicznej. Obecny system 

prawa, mino pomimo pewnych niedościgłości, niejasności określa warunki, 

na jakich istnieje możliwość wykorzystania odpadów wydobywczych 

w inny sposób niż składowanie. Zrekultywowane tereny po zakończonym 

wydobyciu kopaliny, stanowią liczne przykłady zmiany wyglądy tym 

terenom i nadani im nowych walorów.  
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Uwarunkowania organizacyjno-prawne zastosowania skały płonnej 

powstającej w procesie wydobycia, przeróbki kopalin ze złóż 

Streszczenie 

Kopaliny użyteczne występujące w naturze, nigdy nie występują samodzielnie, a wspólnie 

z innymi materiałami kopalnymi. W kopalni węgla kamiennego, po rozdzieleniu urobku 

górniczego, powstaje kopalina użyteczna oraz odpad wydobywczy o kodzie 010412 – odpady 

powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 010407 i 010411. 

Zwyczajowa nazwa odpadu to skała płonna. Znaczna część powstającego odpadu deponowana 

jest na składowisku odpadów. Tylko niewielka część jest wykorzystywana w inny sposób niż 

skołowanie w postaci hałd. 

W artykule przedstawiono podstawową terminologię, problemy i dylematy umożliwiające 

właściwe zrozumiecie procesów rekultywacji, zagospodarowania odpadów na terenach 

poprzemysłowych i niekorzystne przekształconych. Problemy związane z zagospodarowaniem 

skały płonnej w obowiązujących aktach prawnych. W artykule zostanie również omówiony 

problem kiedy można uznania rekultywację terenu jako zakończoną, a kiedy jest to teren 

niekorzystnie przekształcony.  

Słowa kluczowe: odpad wydobywczy, skała płonna, rekultywacja, zagospodarowanie odpadów 
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Determinants of organizational-legal use of waste rock generated in the 

extraction and processing of minerals from deposits  

Abstract 

Solid minerals occurring in nature, never occur independently but with other solid materials. 

The coal mine, after the division of the mining output, produces useful and mining waste code 

010412 - waste resulting from the washing and cleaning process of minerals, other than those 

mentioned in code 010407 and 010411. The common name for the waste is gangue. Much of the 

resulting waste is deposited into a landfill. Only a small part is used and the remaining waste is 

stored in the form a heap.  

The article presents the basic terminology, problems and dilemmas which allows for better 

understanding of the processes of remediation, waste management on inactive industrial and 

adversely dissipated sites, as well as problems related to the management of gangue in the 

existing legislation. The article will also discuss the problem between recognizing the remediation 

of the site as complete, and the land is adversely transformed. 

Keywords: mining waste, gangue, remediation,  
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Zagospodarowanie odpadów wiertniczych 

w Polsce i USA – stan prawny 

1. Wstęp 

Wielki sukces gospodarczy złoża Barnett w Stanach Zjednoczonych dał 

impuls innym państwom w tym Polsce do sprawdzenia możliwości 

eksploatacji zasobów gazu niekonwencjonalnego. Z uwagi na progno-

zowaną wielkość tych złóż w Polsce oraz potencjalne korzyści ekono-

miczne trwa „euforia dotycząca gazu ze złóż niekonwencjonalnych‖. 

Powodem entuzjazmu Polski w poszukiwaniu złóż gazu jest osiągnięcie 

bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od rosyjskiego gazu oraz 

zwiększenia konkurencyjności gospodarki [1]. 

Rozwój wydobycia gazu łupkowego z jednej strony tworzy nadzieję na 

obniżenie emisji CO2 przez energetykę z drugiej zaś wywołuje poważne 

obawy związane z zanieczyszczeniem środowiska w trakcie poszukiwania 

i eksploatacji [2]. 

Potencjalnie zagrożonymi elementami środowiska są wody, zarówno 

podziemne, jak i powierzchniowe, gleba i grunt, a także atmosfera. 

Przy pracach wydobywczych należy pamiętać o ochronie środowiska 

naturalnego. W trakcie wierceń produktem ubocznym są różnego rodzaju 

odpady wiertnicze, które należy odpowiednio zagospodarować. Wytwarzane 

odpady kwalifikowane są jako odpady wydobywcze i w głównej mierze są 

składowane na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Wzrost restrykcyjności wymagań dotyczących ochrony środowiska obliguje 

do sięgania po coraz skuteczniejsze sposoby unieszkodliwiania, zagospo-

darowania i utylizacji tychże odpadów. Właściwości odpadów wiertniczych 

wskazują na możliwość ich wykorzystanie do rekultywacji terenów 

zdegradowanych.  

2. Cel pracy  

Celem pracy jest charakterystyka właściwości odpadów wiertniczych 

powstających podczas poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego oraz 

przegląd przepisów prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów 

                                                                
1 j.kujawska@pollub.pl, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, www. 

wis.pollub.pl  
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wiertniczych w Polsce i porównanie ich z przepisami obowiązującymi 

w Stanach Zjednoczonych.  

Ponadto oceniono czy odpady wiertnicze z obiektu unieszkodliwiania 

odpadów w Luchowie mogą być zastosowane do rekultywacji terenu lub 

stosowane bezpośrednio do gruntu.  

3. Odpady wiertnicze 

Odpady wydobywcze są to odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. 

Odpady te – stanowią ok. 60% odpadów przemysłowych w Polsce – są 

istotnym problemem gospodarki odpadami, problemem wymagającym 

kompleksowych rozwiązań. 

W ostatnich latach w Polsce grupa ta powiększyła się o odpady powsta-

jące przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż z węglowodorów niekon-

wencjonalnych. 

Odpady powstające przy poszukiwaniu i eksploatacji gazu łupkowego 

można podzielić na dwie grupy: 

 odpady wiertnicze to odpady związane z pracami wiertniczymi, 

zabiegami intensyfikującymi i testami próbnymi złoża. Są to zużyta 

płuczka, zwiercina i płyn zwrotny, wody złożowe, odpady stałe. 

Odpady stałe to odpady powstające podczas oczyszczania płynu 

zwrotnego np. szlam ze zbiorników; 

 odpady powstające w związku z funkcjonowaniem wiertni np. tworzy-

wa sztuczne, opakowania, złom metali [3]. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 

roku w sprawie Katalogu Odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) odpady 

wydobywcze zalicza się do grupy 01, obejmującej odpady powstające przy 

poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz 

innych kopalin i podgrupy 01 05: płuczki wiertnicze i inne odpady 

wiertnicze.  

Rodzaje odpadów przedstawiają się następująco: 

 rodzaj 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody 

słodkiej; 

 rodzaj 01 05 05* – płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę 

naftową (odpady niebezpieczne); 

 rodzaj 01 05 06* – płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje 

niebezpieczne (odpady niebezpieczne); 

 rodzaj 01 05 07 – płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne 

niż wymienione w rodzaju 01 05 05 i rodzaju 01 05 06; 

 rodzaj 01 05 08 – płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne 

niż wymienione w rodzaju 01 05 05 i rodzaju 01 05 06; 
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 rodzaj 01 05 99 – inne niewymienione odpady [4]. 

Są to odpady przemysłowe powodujące znikome lub średnie zagrożenie 

dla środowiska naturalnego.  

Prognozowanie ilości odpadów powstających podczas poszukiwania 

i rozpoznawania złóż gazu łupkowego jest trudne. Przede wszystkim, nie 

jest znana liczba otworów, według szacunków Ministerstwa Środowiska do 

2021 roku wykonanych ma być ponad 300 otworów. Według planów tylko 

w 2013 roku miało być wykonanych 70 otworów. Jednakże, wykonano 

zaledwie 12 otworów. Zakładając jednak, że plan do roku 2021 zostanie 

zrealizowany, rocznie powstawać będzie około 105000 ton odpadów 

wiertniczych związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego [5]. 

Właściwości odpadów wiertniczych zależą od: rodzaju przewiercanej 

skały, rodzaju płuczki, zastosowanej technologii. Odpady wiertnicze 

charakteryzują właściwości tiksotropowe,. Zawierają głównie substancje 

użyte do sporządzenia płuczek, płynów technologicznych, produktów ich 

rozpadu i reakcji pomiędzy ich składnikami. Związki chemiczne pocho-

dzące od płuczek występujące w odpadach wiertniczych to: mineralne 

oleje, związki organiczne takie jak: polimery (taniny, lignosulfoniany, 

lignity, guma ksantanowa i guma guar), pochodne skrobi i celulozy, środki 

powierzchniowo czynne, elektrolity (tlenki, wodorotlenki wapnia, magne-

zu, sodu, potasu, chlorki potasu lub sodu) oraz baryt, rudy żelaza, galena, 

kreda, wapień. Metale, w odpadach wiertniczych oprócz tych co są doda-

wane do płuczek to głównie zanieczyszczenia śladowe pochodzące 

z barytu, bentonitu i skał osadowych [6].  

Związki obecne w odpadach wiertniczych mogą migrować do wód 

powierzchniowych i podziemnych a także do gleb, roślinności [7]. 

Prace wiertnicze prowadzone przy poszukiwaniu gazu łupkowego 

wywołują wiele protestów społeczności lokalnych obawami skażenia 

środowiska. W tej sytuacji wskazana jest pełna analiza potencjalnych 

zagrożeń powodowanych przez wytwarzane odpady. Otwartym problemem 

są mikrozanieczyszczenia w tym szczególnie metale ciężkie i pierwiastki 

promieniotwórcze. Ponadto do płuczek dodawane się związki chemiczne, 

niektóre z nich takie jak baryt przechodzą w całości do zwiercin.  

4. Charakterystyka odpadów wiertniczych 

Prace nad poszukiwaniem węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce 

prowadzone są od niedawna. Brak jest kompleksowych badań nad 

odpadami powstającymi w trakcie poszukiwania węglowodorów. Ponadto 

nie prowadzone są systematyczne prace w trakcie wykonywania odwiertów 

nad kontrolą składu odpadów.  

W pracy przedstawiono charakterystykę odpadów wiertniczych – zwiercin.  
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Zwierciny pobrano z warstwy odpadów zdeponowanych w obiekcie 

unieszkodliwiania odpadów w Luchowie. 

4.1. Metodyka  

W 30 próbkach odpadów wiertniczych z obiektu unieszkodliwiania 

odpadów oznaczono: 

 odczyn pH metodą potencjometryczną w roztworze wodnym (PN-ISO 

10390: 1997P. Jakość gleby. Oznaczanie pH); 

 przewodność elektrolityczną właściwą (PWE) za pomocą urządzenia 

wielofunkcyjnego firmy ORION model VERSA STAR; 

 zawartość metali: Ba, Zn, Cd, Cr, Co, Pb, Cu, Ni, Mo, V metodą 

spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 

ICP-OES JY 238 Ultrace (Jobin Yvon-Horriba Francja) po 

mineralizacji próbek w wodzie królewskiej zgodnie z PN-ISO 11047 

(2001) i PN –ISO 11466 (2002); 

 skład mineralogiczny oznaczono metodą XRD; 

 wyciągi wodne z odpadów przygotowano zgodnie z normą PN-EN 

12457-4:2006; 

 zawartość metali: Na, Ca, Mg w wyciągach wodnych metodą 

spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 

ICP-OES JY 238 Ultrace (Jobin Yvon-Horriba Francja). 

4.2. Charakterystyka odpadów wiertniczych zwiercin 

Stwierdzono, że głównym składnikiem mineralnym badanych zwiercin 

są minerały ilaste, których zawartość wynosi średnio 45,5%. Drugim 

składnikiem mineralnym pod względem ilościowej zawartości jest kwarc – 

około 27,4%. Skład mineralny uzupełniają: dolomit (10,7%), skalenie 

potasowe (2,6%), skalenie sodowo-wapniowe (3,1%), piryt (2,4%), 

kerogen (1,3%). Składniki mineralne zawarte w zwiercinach to typowe 

składniki mineralne gleb. Duża zawartość minerałów ilastych poprawia 

właściwości gleby, ponieważ mają one zdolność sorbowania kationów na 

swojej powierzchni.  

Przeprowadzone badania składu elementarnego zwiercin wskazują na 

wysoką zmienność zawartości poszczególnych pierwiastków, co jest 

szczególnie widoczne w przypadku metali ciężkich (tabela 2). Stężenia 

metali w badanych zwiercinach porównano z wartościami dopuszczalnymi 

zawartości metali ciężkich w glebach, określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

Badania wykazały, że odpady zawierają znaczną ilość baru przekraczającą 

określone w Rozporządzeniu wartości prawie dwukrotnie. W przypadku 
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zwiercin bar występuje głównie w formie siarczanów (barytu), które są 

nierozpuszczalne w wodzie, dlatego stanowi on niewielkie zagrożenie dla 

środowiska. Stężenie miedzi i niklu w odpadach wiertniczych przekraczają 

wartości dopuszczalne tylko na terenach chronionych [8]. 

Stwierdzono, że ze względu na zawartość metali ciężkich w zwiercinach 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce mogą być stosowane do 

rekultywacji terenów przemysłowych.  

W celu oceny potencjalnego wpływu zwiercin na środowisko gruntowo-

wodne przeprowadzono badania wymywania metali i chlorków ze 

zwiercin. Odczyn zwiercin jest zasadowy (pH=11,0), ponadto wykazują 

duża przewodność elektrolityczną, co świadczy o dużej zawartości sodu, 

potasu i magnezu w zwiercinach. Wyniki tych badań przedstawia tabela 1.  

Skład wyciągów wodnych porównano z wymaganiami zawartości 

metali określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 

stycznia 2013 r., w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów 

do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 r. poz. 

38). Stężenia oznaczanych związków wskazują, że odpady mogą być 

składowane na składowiskach odpadów obojętnych [9]. 

Tabela 1. Stężenie metali i chlorków (mg/dm3) w wyciągach wodnych ze zwiercin pobranych 

z obiektu unieszkodliwiania obiektów w Luchowie. 

 
Al Ba Cu Pb Ni Na K Cl- 

Wartość 

średnia 

(n=30) 

2,78 2,98 0,07 0,00 0,02 344,0 561,09 845,60 

Wartość min. 0 0,04 0 0 0 136,9 198,54 357,87 

Wartość 

maks. 
10,59 13,45 0,19 0,01 0,07 708,6 1013,9 1952,5 

Źródło: Opracowanie własne  

Badania promieniotwórczości metodą wysokorozdzielczej spektrometrii 

promieniowania gamma z wykorzystaniem detektora HPGe według 

procedury BCR/ZLGIG/2-004 wyd. 30.10.2012 wykazały następującą 

aktywność izotopów w próbkach odpadów wiertniczych: 
40

K = 622 Bq/kg, 
226

R a= 25,4 Bq/kg, 
228

Th = 22,3 Bq/kg, 
228

Ra = 22,1 Bq/kg; 
210

Pb = 24,5 

Bq/kg. Jest to aktywność porównywalna z zawartością izotopów w skorupie 

ziemskiej, Nieznacznie podwyższona aktywność izotopu 
40

K może być 

konsekwencją kontaktu płuczki ze skałą o nieco wyższej zawartości 

izotopu 
40

K lub wprowadzeniem do płuczki substancji zawierających potas 

bogaty w izotop. 
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Z uzyskanych zawartości izotopów wynika, że odpady wiertnicze 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 

w sprawie odpadów promieniotwórczych, nie są odpadami promienio-

twórczymi. Odpady promieniotwórcze zawierają następujące stężenie 

promieniotwórcze: 
40

K = 105 Bq/kg, 
226

Ra=104 Bq/kg, 
228

Th=103 Bq/kg, 
228

Ra=104 Bq/kg; 
210

Pb=104 Bq/kg. 

Wskaźniki aktywności f1=0,4 Bq/kg i f2 = Bq/kg wyznaczone dla 

odpadów wiertniczych spełniły wymagania wobec surowców i materiałów 

budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, 

określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku 

w sprawie warunków dotyczących zawartości naturalnych izotopów 

promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach 

i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 

i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych 

w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów. Wartości wskaź-

ników f1 i f2 nie przekraczały wartości 1 i 200 Bq/kg. 

Wykonane badania wykazały, że badane odpady są odpadami 

obojętnymi i nie promieniotwórczymi. 

5. Zasady zagospodarowania odpadów wiertniczych w Polsce 

Zasady gospodarowania odpadami z przemysły wydobywczego określa 

na poziomie unijnym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami 

pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz.Urz. UEL 102 z 11.04.2006 

r.), na poziomie krajowym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001r. w sprawie katalogu odpadami (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) [5]. 

W świetle ustaw i rozporządzeń w gospodarce odpadami i zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju istotą nowoczesnego postępowania 

z odpadami wyraża zasada 3R tj. reduce, reuse, recycle. 

Oznacza to: 

 redukcję ilości odpadów; 

 ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować; 

 przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie. 

W Polsce bez względu na rodzaj wytworzonych odpadów wydobyw-

czych program gospodarowania odpadami wydobywczymi odbywa się 

zgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydo-

bywczych (Dz. U. z 2008 r. nr 138 poz. 865 z póżń. zm). 

Podstawowym celem ustawy o odpadach wydobywczych jest zapobie-

ganie powstawaniu odpadów wydobywczych oraz ograniczenie ich 

niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i zdrowie ludzkie.  



 

 

Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA – stan prawny 
 

231 

 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat programu zagospodarowania 

odpadów wydobywczych określony w ustawie o odpadach wydobywczych. 

 
Rysunek 1. Schemat programu zagospodarowania odpadów [11]. 

Dla odpadów wiertniczych z grupy 0105 w Polsce dozwolone są jedynie 

takie metody zagospodarowania jak:  

 zestalanie; 

 stabilizacja; 

 recykling;  

 spalanie; 

 kompostowanie;  

 składowanie [10]. 

Wytworzone do tej pory odpady wiertnicze są głównie składowane na 

składowiskach odpadów przemysłowych lub komunalnych, lub obiektach 

unieszkodliwiania odpadów.  

Szczegółowe kryteria zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów 

obojętnych oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu określają następujące przepisy: Rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpa-

dów wydobywczych (DzU 2011 nr 86 poz. 477), Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania 

odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz.U. 2013 poz. 523); 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowiska odpadów (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 

monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. 2011 

nr 92 poz. 535). 

Mimo, że odpady wiertnicze mają skład mineralogiczny zbliżony do 

skał macierzystych gleb, charakteryzują się właściwościami chemicznych 

i fizycznymi, które mogą poprawiać właściwości gleb kwaśnych, 

w obecnym czasie w Polsce nie mogą być wykorzystane do rekultywacji 
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i zagospodarowania wyrobisk i nie mogą być rozprowadzane na powierz-

chnię ziemi. 

6. Zasady zagospodarowania odpadów wiertniczych w USA 

Największe zasoby węglowodorów niekonwencjonalnych posiadają takie 

kraje jak USA i Kanada, dlatego korzystając z ich wieloletnich doświadczeń 

można poznać metody zagospodarowania odpadów wiertniczych w tych 

krajach oraz akty prawne regulujące te metody.  

Agencja US Environmental Protection Agency zalicza odpady wiertnicze 

jako odpady charakterystyczne (grupa C wg RCRA), nie niebezpieczne i są 

wyłączone z Ustawy o Oszczędzaniu i Odzyskiwaniu Surowców (RCRA).  

W literaturze amerykańskiej spotyka się bardziej rozbudowaną 

hierarchię postępowania z odpadami wiertniczymi, natomiast główna idea 

pozostaje taka sama, a mianowicie:  

 redukcja u źródła (poprzez modyfikację procesu); 

 rozdzielanie i redukcja objętości (ang. volume reduction); 

 sprzedaż odpadu jako surowca; 

 odzysk energii; 

 przyrodnicze zagospodarowanie; 

 bezpieczne składowanie odpadu [12]. 

Odpady wiertnicze w USA i Kanadzie mogą być dodawane do gruntów 

i jest to regulowane prawnie przez każdy stan.  

Władze Prowincji Alberta stworzyły dyrektywę z dnia 21.05.2015 r. 

regulującą zagospodarowanie odpadów wiertniczych.  

Dyrektywa określa warunki stosowania metod utylizacji i zagospo-

darowania odpadów wiertniczych. Ponadto określono charakterystykę 

odpadów wiertniczych, które należy spełnić przy wyborze metod 

zagospodarowania. 

Dostępne metody zagospodarowania odpadów wiertniczych to:  

 składowanie odpadów wiertniczych w dołach urobowych;  

 rozprowadzanie odpadów na wierzchnią warstwę gleby (z ang. 

landspray), rozprowadzanie odpadów z płuczką wodną na wierzchnią 

warstwę gleby w trakcie wiercenia (z ang. landspray while drilling), 

rozprowadzanie odpadów z płuczką wodną w lasach, pompowanie 

ciekłych odpadów wiertniczych na powierzchnię ziemi ( z ang. pump-

off); 

 nawożenie gleby odpadami wiertniczymi (z ang. landspread) oraz 

mieszanie odpadów wiertniczych nie zawierających węglowodorów 

z wierzchnią warstwą ziemi i przeniesienie na składowisko odpadów 

(z ang. mix-bury-cover);  
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 biodegradacji obejmująca jednorazowy dodatek odpadów wiertniczych 

na grunt celem usunięcia węglowodorów (z ang. landtreatment) oraz 

kompostowanie;  

 transport odpadów wiertniczych do fabryk utylizacji odpadów. 

Dyrektywa określa położenie i charakterystykę gruntu na którym może 

być stosowany odpad wiertniczy, podaje właściwości odpadów które mogą 

być stosowane w wymienionych metodach zagospodarowania, wymienia 

zakres parametrów chemicznych, które muszą być analizowane w odpadach 

oraz gruncie. Ponadto podane są maksymalne dawki odpadów, które mogą 

być stosowane na grunt, określony jest zakres badań gruntu po dodaniu odpa-

dów i określono maksymalny zakres niektórych związków w gruncie [13].  

7. Zawartość związków chemicznych zawartych w odpadach 

wiertniczych powstających w Polsce i porównanie z regulacjami 

prawnymi ze stanu Alberta 

Wykonano badania właściwości zwiercin określając ich charakterystykę 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. W tabeli 

2 zestawiono wartości parametrów chemicznych zwiercin z obiektu uniesz-

kodliwiania odpadów w Luchowie określone w Dyrektywie 50 ze stanu 

Alberta. 

Badania wykazały, że odpady wiertnicze powstające w Polsce  spełniają 

normy określone w Dyrektywie 50 i mogą być zagospodarowywane 

rolniczo.  

Tabela 2.Charakterystyka właściwości odpadów wiertniczych 

Związki chemiczne 

oznaczane w odpadzie 

Odpad wiertniczy Dopuszczalne wartości określone 

w Dyrektywie 50, które pozwalają na 

rolnicze zagospodarowanie 

przewodność 

elektrolityczna 

1 dS/m 2 ds/m 

SAR 2 2 

pH 8,05 10,5 

Metale [ppm]  

Ba 1820,31 750 

Zn 65 200 

Cd < g.o. 1,4 

Cr 62,63 64 

Co 8,61 20 

Pb 20,71 70 

Cu 39,32 63 

Ni 39,93 50 

Mo 3,12 4 

V 90,1 130 

Źródło: Opracowanie własne  
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8. Wnioski 

Wzrastająca ilość odpadów wiertniczych z grupy 0105 wymusza 

ograniczenie składowania ich w obiektach unieszkodliwiania obiektów oraz 

znalezienia opłacalnej i wydajnej metody ich zagospodarowania. 

Stworzenie odpowiednich przepisów i zapewnianie ciągłego monitoringu 

przyrodniczego zagospodarowania odpadów wiertniczych może i w Polsce 

stać się tanią i powszechnie stosowaną metodą ich zagospodarowania. 
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Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA 

- stan prawny 

Streszczenie 

W trakcie wierceń w poszukiwaniu i eksploatacji gazu łupkowego głównym produktem 

ubocznym są różnego rodzaju odpady wiertnicze, które należy odpowiednio zagospodarować. 

Wytwarzane odpady kwalifikowane są jako odpady wydobywcze i w głównej mierze są 

składowane na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wzrost restrykcyjności 

wymagań dotyczących ochrony środowiska obliguje do sięgania po coraz skuteczniejsze sposoby 

unieszkodliwiania, zagospodarowania i utylizacji tychże odpadów. Wykonane badania właś-

ciwości chemicznych odpadów wiertniczych wytwarzanych w Polsce wykazały, że badane 

odpady są odpadami obojętnymi i nie promieniotwórczymi. Zgodnie z przepisami obowią-

zującymi w Polsce dozwolonymi metodami zagospodarowania odpadów wiertniczych są: 

zestalanie, stabilizacja, recykling, spalanie, kompostowanie, składowanie. Przyrodnicze zagospo-

darowanie odpadów wiertniczych w Polsce jest niedozwolone, w przeciwieństwie do Stanów 

Zjednoczonych. Tam metoda ta jest powszechnie stosowana. Wykonane analizy chemiczne 

odpadów wiertniczych z obiektu ich unieszkodliwiania i porównanie z wymaganiami przyrod-

niczego zagospodarowania odpadów wiertniczych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych 

wskazują, że odpady wiertnicze wytwarzane w Polsce mogą być przyrodniczo zagospodarowane. 
Stworzenie odpowiednich przepisów i zapewnianie ciągłego monitoringu przyrodniczego zagos-

podarowania odpadów wiertniczych może i w Polsce stać się tanią i powszechnie stosowaną 

metodą ich zagospodarowania. 

Słowa kluczowe: gaz łupkowy, odpady wiertnicze, landfarming 

Drilling waste management in Poland and the US – legal status  

Abstract  

During the drilling of the exploration and exploitation of shale gas it produces various types of 

drilling wastes. Drilling wastes should be management and disposal. Generated drilling waste are 

classified as mining waste are mainly stored on mining waste facilities. The increase 

environmental regulation obliged to reach for more and more effective methods of disposal, 

management and disposal of drilling wastes. Drilling wastes produced in Poland are inert waste 

and not radioactive. In Poland, the permitted methods of disposal of drilling waste are: 

solidification, stabilization, recycling, incineration, composting, landfilling. The use of drilling 

waste on the land in Poland is not allowed. Chemical analysis of drilling waste, and a comparison 

with the regulation used drilling waste on soil in the United States indicate that drilling wastes 

generated in Poland may be use on soil. Creating the right laws of the land management of 

drilling waste in Poland may become cheap and widely used method of disposal. 

Keywords: shale gas, drilling waste, landfarming. 
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Optymalizacja projektowania  

na przykładzie pomieszczenia garażowego  

z uwzględnieniem potrzeb kierowców  

z niepełnosprawnością fizyczną 

1. Wstęp 

Niniejszy artykuł jest próbą synergii dwóch perspektyw naukowych, 

w celu znalezienia środka przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu 

osób z niepełnosprawnością fizyczną. Kowalak proponuje, aby przez 

marginalizację społeczną rozumieć proces powstawania marginalnych grup 

społecznych, a także wchodzenie poszczególnych jednostek lub grup na 

istniejący już margines społeczny. Wprowadza również pojęcie margi-

nalności, która jest stanem danego zjawiska w danym czasie i przestrzeni 

osiągnięty w wyniku procesu marginalizacji [1]. Brak uczestnictwa w głów-

nym nurcie życia społecznego jest, między innymi, spowodowany brakiem 

możliwości partycypacji w nim. Posiadanie samochodu zdecydowanie 

niweluje bariery, utrudniające funkcjonowanie w wielu rolach społecznych.  

Stało się to inspiracją do postawienia pytania o to, jak można ułatwić 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną, korzystanie z samo-

chodu? Jednym z problemów związanych z posiadaniem samochodu jest 

jego przechowywanie oraz parkowanie. Dlatego autor skupił się na 

zaprojektowaniu rozwiązań, w oparciu o opinię respondentów, mających na 

celu usprawnienie parkowania samochodu w pomieszczeniu garażowym. 

Rozwiązanie problemu wiąże się z połączeniem wydaje się dwóch 

często przeciwnych podejść – społecznego, gdzie w centrum uwagi jest 

indywidualny użytkownik, któremu ma być podporządkowana technologia 

oraz podejście techniczne, gdzie zwykle interesujemy się masowym 

odbiorcą. Zazwyczaj projektując urządzenia i aplikacje projektanci skupiają 

się na wyimaginowanym użytkowniku, który zazwyczaj powinien być 

zapoznano wystarczająco z technologią i prowadzić normalny tryb życia. 

Często pomijane są grupy nieuważana za potencjalnych odbiorców m.in. 

niepełnosprawni i osoby starsze. Artykuł ten ma pokazać przykład 

                                                                
1 lscislo@pk.edu.pl, Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, Wydział Inżynierii 

Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl.  
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rozwiązania technologicznego dla jednej z tych grup z uwzględnieniem 

potrzeb przyszłych użytkowników.  

Artykuł składa się z czterech części – teoretycznej, metodologicznej, 

analitycznej oraz techniczno-wdrożeniowej. 

2. Tło teoretyczne badań 

Kategorie marginalizowane powstają na skutek odrzucenia, ograniczenia 

w dostępie do dóbr, a także uczestnictwa w pewnych obszarach życia 

społecznego [2]. Marginalność jest subiektywnym poczuciem osób, więc 

kategorie marginalizowane mogą mieć poczucie świadomości bycia 

wykluczonymi oraz odczucie znajdowania się w gorszej sytuacji.  

Identyfikacja marginalizacji grupy czy osoby wymaga określenia jej 

charakterystycznych cech, czyli przyczyn i stopnia marginalizacji. 

Zaproponowano zatem aby o zaklasyfikowaniu osoby do kategorii 

marginalizowanej decydowało kryterium braku uczestnictwa w życiu 

społecznym, które zależne jest od uwarunkowań środowiskowych [1]. 

Na podstawie badań, których nadal jest niewiele, dotyczących procesów 

marginalizacji w Polsce, wynika, że proces ten dotyka, między innymi, 

osób z niepełnosprawnościami [2]. Niepełnosprawność należy do jednych 

z najpoważniejszych zjawisk i problemów współczesnego świata. 

Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności wystę-

powania w populacji (według generalnego spisu powszechnego osoby 

niepełnosprawne stanowią 14,3% ogólnej populacji), a także z konsek-

wencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Zmienia-

jące się warunki społeczno-ekonomiczne w Polsce, szczególnie zauważalne 

w okresie transformacji ustrojowej, powodowały zmianę sytuacji osób 

z niepełnosprawnościami. Pojawiło się wiele problemów związanych z ich 

dostępem do dóbr, usług, sfery socjalnej czy rynku pracy. Funkcjonowanie 

społeczne tej kategorii uzależnione jest od wzajemnie zależnych od siebie 

czynników, takich jak cechy indywidualne, warunki społeczno-

ekonomiczne i kulturowe, polityka społeczna państwa, jak również kwestie 

związane z dostępnością służby zdrowia czy edukacji [3]. Ponadto należy 

zwrócić uwagę na ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do 

przedszkoli czy szkół i placówek integracyjnych na poziomie ponad-

podstawowym i ponadgimnazjalnym. W zwalczaniu wykluczenia społecz-

nego osób niepełnosprawnych, dużą rolę upatruje się w podejściu 

włączającemu dotyczącemu edukacji. Szkoły są miejscem, gdzie wspólnie 

kształcą się wszystkie dzieci. Takie podejście zakłada pozytywne 

ogólnospołeczne skutki, prowadzące do zmian w świadomości i postawach 

społecznych wobec osób niepełnosprawnych [4]. Kolejnym problemem jest 

również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni 
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napotykają wiele trudności w pozyskiwaniu pracy. W Polsce pracuje 

jedynie 17,3% osób z niepełnosprawnościami, co jest stosunkowo małą 

liczbą w porównaniu do innych krajów europejskich, gdzie aktywnych 

zawodowo jest średnio 30-40% osób. Na ich gorszą sytuację wpływa 

między innymi stan zdrowia, niski poziom wykształcenia, brak 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych, bierność zawodowa czy niechęć 

pracodawców do zatrudniania takich osób. Zauważa się generalną 

tendencję, że osoby z lekką niepełnosprawnością pracują częściej niż osoby 

ze znaczną, co jest związane z przede wszystkim ze zdrowotnymi 

możliwościami podejmowania pracy. Na polskim rynku pracy zauważa się 

widoczną dyskryminację osób z upośledzeniem umysłowym, niewidomych 

i niesłyszących [3]. Osoby z niepełnosprawnościami mają ograniczony 

dostęp do dóbr i usług. Wiąże się to nie tylko z ubóstwem, którym ta grupa 

jest szczególnie zagrożona, ale również z powodu barier architekto-

nicznych. Wiele budynków nie jest przystosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością ruchową, dlatego takie budynki użyteczności 

publicznej jak szkoły, stacje kolejowe, biblioteki są niedostępne dla nich. 

Również środki transportu, jak pociągi czy tramwaje, nie są dostosowane 

do użytku takich osób [3]. Podkreśla się, że to otoczenie „czyni niepeł-

nosprawnym‖, ogranicza mobilność i zasięg poruszania się. Przykładem 

zmian, które można obrać sobie za cel tworząc integracyjną politykę 

społeczną, jest „Ustawa o Niepełnosprawnych Amerykanach‖ z 1990 roku, 

która wywarła wpływ na odpowiednie przystosowanie miejsc publicznych, 

tak, aby środowisko miejskie zwiększało możliwości ludzi, a nie 

ograniczało ich [5]. Oprócz odpowiedniego dostosowania przestrzeni 

publicznej, również zadbać o wykreowanie odpowiedniej atmosfery 

społecznej wokół problemu niepełnosprawności i osób zmagających się 

z tym problemem, ponieważ, jak widzimy, jest to ciągle kategoria margina-

lizowana i bez odpowiednich działań, proces marginalizacji będzie się 

pogłębiał i prowadził do wykluczenia społecznego. 

3. Metodologia badań – perspektywa nauk społecznych 

i inżynieryjnych 

Autor pracy przyjął interdyscyplinarne podejście do przeciwdziałania 

procesu wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. W celu 

skonstruowania zespołu urządzeń, najbardziej optymalnego dla tej kategorii 

społecznej, postanowiono przeprowadzić eksploracyjne badania społeczne. 

Przeprowadzono dwanaście wywiadów wystandaryzowanych wśród osób 

deklarujących bycie kierowcą samochodu osobowego oraz posiadającymi 

niepełnosprawność fizyczną, których rekrutowano na drodze doboru 

metodą kuli śnieżnej [6, 7]. Należy nadmienić, iż respondenci byli 
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aktywnymi kierowcami i nie poruszali się samochodem rzadziej niż 2-3 dni 

w tygodniu.  

Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektowano zautomatyzowane 

pomieszczenie garażowe przystosowane do potrzeb osób z niepełno-

sprawnością ruchową zgodnie z praktyką inżynierską [8-11]. Projekt zawiera 

dobór elementów automatyki przemysłowej możliwej do zastosowania 

i wybranej jako elementy wspomagające przez respondentów. Oprócz 

urządzeń część praktyczna zawiera także konstrukcje systemu sterowania 

systemem obejmująca zestaw urządzeń wspomagających sterowanie 

i kontrolę urządzeń oraz urządzenia informacyjno- kontrolne w postaci paneli 

z interfejsem człowiek-maszyna, czyli tzw. HMI (Human Machine Interface) 

lub ekranów urządzeń dotykowych (tablet, smartfon, PDA).  

4. Wyniki wywiadów indywidualnych 

Respondentów poproszono o wskazania problemów, z którymi 

spotykają się w trakcie korzystania z pomieszczenia garażowego. 

Najczęściej wskazywano na trzy problemy: trudności przy wsiadaniu oraz 

opuszczaniu pojazdu w swoim garażu, otwieranie oraz zamykanie bramy 

garażowej i mała powierzchnia użytkowa garażu, po której bez przeszkód 

mogliby się poruszać. Problemy te, generowały trudności z możliwością 

otwarcia drzwi pojazdu na maksymalną szerokość, uniemożliwiały 

prawidłowe zaparkowanie pojazdu tak, aby można było swobodnie 

otworzyć drzwi i wysiąść z samochodu. Te zagadnienie również powinno 

być rozwiązane na etapie projektowania takiego pomieszczenia. Jeden 

ankietowany zwrócił uwagę na bardzo istotny problem, jakim jest śnieg 

zalegający zimą na podjeździe garażowym. Jeżeli jego go dużo, znacznie 

utrudnia on wyjazd z garażu. Choć problem ten nie został poruszony przez 

innych respondentów, prawdopodobnie z powodu okresu, w jakim 

przeprowadzana była ankieta (przełom lata i jesieni) uważamy, że jest on 

niezwykle istotny. Problem tym bardziej należy zaliczyć do problemów do 

rozwiązania gdyż osoby, których tyczy banie mają utrudnioną możliwość 

poradzenia sobie z tym problemem o własnych siłach co czyni problem 

szczególnie ciekawym do rozwiązania za pomocą urządzeń automatyki 

przemysłowej.  

Następnie zapytano o możliwe rozwiązania problemów z parkowaniem. 

Wszyscy badani, którzy wskazali na wąski wjazd oraz utrudnione 

otwieranie i zamykanie bramy jako rozwiązanie sugerowali poszerzenie 

bramy wjazdowej oraz dodanie do niej automatycznego zdalnego sterow-

nika pozwalającego na łatwiejsze użytkowanie. Zagadnienie automa-

tycznego zapalania oświetlenia ankietowani sugerowali rozwiązać za 

pomocą czujników ruchu bądź układu elektronicznego zapalającego 
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oświetlenie garażowe w momencie otwarcia bramy. Ankietowany, który 

zwrócił uwagę na zagadnienie zalegającego zimą śniegu proponował, aby 

zamontować przedłużony dach nad bramą garażową bądź zastosować 

podgrzewanie podjazdu.  

W ostatnich pięciu pytaniach drugiej części ankiety poproszono 

respondentów o ocenę praktycznej przydatności urządzeń proponowanych 

przez osoby projektujące pomieszczenie garażowe. Za najbardziej 

przydatne wskazano automatycznie otwieranej bramy z czujnikiem 

pasywnym rozpoznającym użytkownika z pewnej odległości oraz czujnik 

ruchu zapalający automatycznie światło po wejściu do garażu. Dodatkowo, 

prawie połowa respondentów, uznała za przydatne instalacje asystenta 

parkowania oraz układ grzewczo-wentylacyjny, który wyposażony będzie 

w czujnik spalin oraz oparów LPG. Uznano, iż w projektowaniu należy 

uwzględnić ten element w projekcie. 

W trzeciej części ankiety znalazły się pytania dotyczące preferencji 

użytkownika w aspekcie sterowania urządzeniami. W osobnym pytaniu 

został zawarty aspekt użycia panelu bądź paneli operatorskich HMI lub 

zestawu wyświetlaczy (np. tablet) w pomieszczeniu garażowym. Osoby, 

które udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pytanie sugerowały, aby ekran 

był umieszczony przy drzwiach wejściowych do garażu lub w okolicach 

bramy. Proponowana przez respondentów wysokość mieściła się w zakre-

sie od 100 do 150 cm względem podłogi. Dwie z trzech osób, które zdecy-

dowały się na negatywną odpowiedź stwierdziły, że posiadanie medyko-

wanego pilota w zupełności wystarczy do obsługi pomieszczenia garażo-

wego. Jedna osoba uznała, że garaż jest miejscem, w którym wykonuje się 

również wiele innych czynności, podczas których mogłoby dojść do 

uszkodzenia panelu. 

5. Parametry wzięte pod uwagę podczas projektowania 

pomieszczenia 

Adaptacja środowiska do potrzeb oraz cech psychofizycznych osób 

niepełnosprawnych ruchowo ma ogromne znaczenie dla samodzielnego 

wykonywania przez nie poszczególnych czynności życia codziennego. 

Odpowiedni układ pomieszczeń, szerokość drzwi i ciągów komuni-

kacyjnych są ważnymi elementami służącymi do ich sprawnego poruszania 

się, dlatego też należy zadbać o to już na etapie projektu budynku.  

Należy jednak pamiętać, że każda osoba niepełnosprawna posiada 

indywidualne bariery. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim 

napotyka na zupełnie inne problemy niż osoba poruszająca się przy 

pomocy kul. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie z nowelą z 7 kwietnia 2004 r. [12] oraz Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. [13] – Prawo budowlane stanowią podstawę do 

projektowania pomieszczeń przeznaczonych  

do użytku przez osoby niepełnosprawne. 

Najważniejsze parametry wzięte pod uwagę podczas tworzenia projektu: 

• minimalne wymiary ciągów pieszych oraz korytarzy: szerokość 

ciągów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 120 cm., 

(możliwe jest zmniejszenie szerokości do 90 cm na odcinku nie 

większym niż 150 cm); 

• przestrzeń manewrowa: jeżeli ciągi pieszych i korytarze są węższe 

niż 150 cm, należy maksymalnie co 20 m zastosować przestrzenie 

manewrowe o wymiarach 150x150 cm, które umożliwią obrócenie 

wózka inwalidzkiego o 180⁰; 
• wysokość ciągów komunikacyjnych: wysokość nie powinna być 

mniejsza niż 220 cm., jeśli jakikolwiek element znajduje się poniżej 

tej wysokości należy zastosować próg ostrzegawczy o wysokości 

minimum 40 cm lub poręcz ostrzegawczą o wysokości 90 cm; 

• minimalna wielkość drzwi wejściowych do budynków, ogólno-

dostępnych pomieszczeń użytkowych oraz mieszkań: minimalna 

szerokość – 90 cm, minimalna wysokość – 200 cm, maksymalna 

wysokość progów – 2 cm, wysokość oraz szerokość należy mierzyć 

w świetle ościeżnicy; 

• przestrzeń w pobliżu drzwi: należy zapewnić przestrzeń zalew-

niającą swobodne otwarcie drzwi przez osobę niepełnosprawną 

ruchowo, odległość pomiędzy szeregowo umieszczonymi drzwiami 

nie może być mniejsza niż 120 cm. Jeżeli chociaż jedne z drzwi 

otwierają się w stronę tej przestrzeni należy dodać do odległości 

szerokość skrzydeł drzwi; 

• panel sterujący: należy umieścić na wysokości 0,8-1,2 m oraz 

w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika pomieszczenia; 

• usytuowanie gniazd, kontaktów oraz mechanizmów kontrolnych: 

przy mechanizmach kontrolnych należy zapewnić przestrzeń 

manewrową o wymiarach 90x120 cm, pozwalającą na boczny lub 

przedni najazd wózkiem inwalidzkim, kontakty, włączniki oraz 

mechanizmy kontrolne powinny znajdować się na wysokości 80-110 

cm, gniazda 40-110 cm. Nie dotyczy to wyposażenia określonego 

w przepisach, które musi znajdować się na innych wysokościach. 

Obsługa powinna być możliwa jedną ręką, nie wymagać ruchu 

obrotowego nadgarstka, mocnego chwytania i ściskania; 

• podnośniki pionowe i ukośne: minimalna powierzchnia miejsca dla 

podnośnika powinna wynosić 90x110 cm., montaż podnośnika 
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powinien zapewnić osobie niepełnosprawnej możliwość samo dziel-

nego wejścia , zejścia oraz jego obsługę; 

• minimalne wymiary miejsc garażowych: jeden samochód z moż-

liwością wyjścia dla niepełnosprawnego na jedną stronę – szerokość 

4,1 m, długość 6,5 m., jeden samochód z możliwością wyjścia dla 

niepełnosprawnego w dwie strony – szerokość 5 m, długość 6,5 m., 

dwa samochody z możliwością wyjścia niepełnosprawnego w dwie 

strony – szerokość 7 m, długość 6,5 m., szerokość wjazdu do miejsca 

garażowego powinna być nie mniejsza niż 2,5 m. 

6. Implementacja wyników – projekt pomieszczenia garażowego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie rozwiązania rynkowe 
dedykowane są dla osób w pełni zdrowych wykluczając osoby stanowiące 
klientów niszowych stworzono projekt pomieszczenia gdzie pomieszczenie 
traktujemy nadal jako produkt który może znaleźć odbiorcę masowego, nie 
wykluczając (poprzez wybrane zagadnienia wręcz zachęcając) przy tym 
klientów z wadami ruchowymi, osoby starsze czy wszelkie inne osoby 
podlegające wykluczeniem przy typowych rozwiązaniach.  

W związku z tym, iż istniejące na rynku rozwiązania są skierowane do 
odbiorcy masowego wiele problemów wskazanych przez respondentów nie 
jest ujętych w oferowanych systemach. W celu pokazania możliwości 
stworzenia pomierzenia garażowego zoptymalizowanego pod kątem 
wymiarów, wykorzystanych systemów oraz ergonomiczności poruszania się 
przez osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność ruchowa) stworzono 
zeskalowany model lokalu pełniącego funkcję wolnostojącego pomiesz-
czenia garażowego zaprojektowanego z uwzględnieniem wytycznych 
dotyczących ciągów komunikacyjnych, umiejscowienia wybranych 
elementów oraz rozmiarów miejsc garażowych wykorzystywanych przez 
osoby niepełnosprawne oraz wyników badania opisanego we wcześniejszym 
rozdziale [12,13]. 

Zgodnie z powyższymi założeniami zaprojektowano pomieszczenie 
o wymiarach wewnętrznych 650x500x250 cm (DxSxW) z bramą wjazdową 
o szerokości 300 cm oraz wysokości otworu 200 cm. W garażu prze-
widziano miejsce postojowe o wymiarach 450x200 cm. Przyjęte wymiary 
zapewniają wysoki komfort użytkowania przez osoby niepełnosprawne 
zapewniając ok. 150 cm wolnej przestrzeni wokół samochodu i umożliw-
wiając zaparkowanie większości samochodów osobowych. Dopuszczalne 
minimalne wymiary garażu dla osób niepełnosprawnych wynoszą 
650x410x220 cm (DxSxW) z bramą wjazdową o szerokości 250 cm. 
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Rysunek 1. Wymiary proponowanego pomieszczenia garażowego przystosowanego  

do potrzeb osób z problemami ruchowymi [opracowanie własne] 

W doborze elementów wyposażenia pomieszczenia garażowego 

uwzględniono wyniki badania ankietowego. Zaproponowano zautoma-

tyzowanie garażu tak, aby możliwie najbardziej ułatwić obsługę oraz 

zwiększyć jego funkcjonalność dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. 

Zautomatyzowaniu podlegają elementy wskazane jako elementy 

najbardziej kłopotliwe pod względem manualnej obsługi przez 

użytkowania niepełnosprawnego jak również elementy dodatkowe 

najbardziej pożądane. Do elementów tych należą: 

• brama wjazdowa; 

• asystent parkowania; 

• układ grzewczo-wentylacyjny z detekcją spalin; 
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• system alarmowy antywłamaniowy; 

• platforma przemieszczająca wózek inwalidzki; 

• system przeciwoblodzeniowy. 

Pełna obsługa garażu możliwa jest przy pomocy panelu operatorskiego 

z interfejsem HMI (Human Machine Interface) lub tabletu zlokalizowanego 

przy drzwiach wejściowych (urządzenie może działać jako element 

zamocowany, element przenośny lub jako element połączony za pomocą 

sieci bezprzewodowej z innymi tego typu urządzeniami). Panel należy 

zamontować na wysokości 80-120 cm od gotowego poziomu podłogi. 

Wysokość montażu dostosowana jest do osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim. Aby zwiększyć możliwość adaptacji do potrzeb konkretnej 

osoby należy panel umieścić na szynie przesuwnej z możliwością regulacji 

wysokości. Z panelu możliwe będzie sterowanie takimi elementami jak: 

automatyczna brama wjazdowa, asystent parkowania, urządzenia grzew-

czo-wentylacyjne oraz system alarmowy antywłamaniowy. Sterowanie 

instalacją przeciwoblodzeniową podjazdu zaprojektowano w oparciu 

o dedykowany do tego celu sterownik mikroprocesorowy który powinien 

być kompatybilny z matami grzejnymi oraz zewnętrznymi czujnikami 

temperatury.  

Jednostka centralna wraz z modułami rozszerzeń zabudowano w roz-

dzielni R1. Do jednostki CPU należy doprowadzić wszystkie przewody 

z urządzeń, które odpowiedzialne będą za zautomatyzowanie pomiesz-

czenia garażowego. 

Dodatkowo do współpracy zarówno z urządzeniami pomiarowymi, 

urządzeniami wykonawczymi, urządzeniami kontroli (ekrany HMI, tablety) 

można wykorzystać protokoły komunikacji bezprzewodowej. Większość 

nowoczesnych sterowników PLC ma możliwość współpracy z modułem 

rozszerzeń GSM/GPRS typu CP 1242-7. Jest to procesor komunikacyjny, 

który umożliwia zdalny dostęp i sterowanie jednostką centralną w rozległej 

sieci rozproszonej komunikującej się poprzez sieć komórkową lub Internet. 

Obsługuje on dwa sposoby przesyłania danych przez sieć GSM: GPRS 

(General Packet Radio Service) Pakietowe przesyłanie danych „GPRS‖ jest 

przeprowadzane przez sieć GSM oraz SMS (Short Message Service). 

Dodatkowo podłączenie sterownika przez moduł komunikacyjny dla 

magistrali Ethernet do bezprzewodowego routera umożliwia komunikację 

bezprzewodową w obrębie sieci domowej. Nowatorskim rozwiązaniem 

może być podpięcie do modułu komunikacji po protokole TCP/IP 

dowolnego urządzenia zwykle nie oferującego takiej komunikacji za 

pomocą dołączenia specjalnego konwertera. Przykład takiego rozwiązania 

to np. wykorzystanie protokołu UART [14]. 
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Rysunek 1. Umiejscowienie urządzeń automatyki przemysłowej w pomieszczeniu garażowym 

przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową [opracowanie własne] 

7. Podsumowanie 

Artykuł pokazuje problem projektowania pomieszczeń z wykorzys-
taniem elementów automatyki przemysłowej, w których będą stanowiły 
poprawę warunków poruszania się i ich użytkowania przez osoby 
z niepełnosprawnością ruchową. Zazwyczaj instalacje takie, tj. tzw. 
inteligentne pomieszczenia, projektuje się pod kątem maksymalnych 
zysków. Podejście takie powoduje, że zazwyczaj potrzeby np. osób 
niepełnosprawnością lub osób starszych są pomijane. Do celów badaw-
czych wybrano pomieszczenie garażowe jako przykład miejsca gdzie 
szczególnie ważne może być wykorzystanie urządzeń automatyki 
przemysłowej do poprawy mobilności i zmniejszenia poziomu trudności 
użytkowania.  

W celu określenia potrzeb i zakresu zmian w stosunku do tradycyjnego 
odejścia do projektowania przeprowadzono badanie w postaci wywiadu 
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wśród grupy docelowej oraz analizę jego wyników. Dzięki temu badaniu 
uzyskano wiedzę na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych, 
które na co dzień korzystają z pomieszczeń garażowych. Na podstawie 
osiągniętych wyników opracowano projekt pomieszczenia o odpowiednich 
wymiarach wraz z udogodnieniami, ułatwiającymi poruszanie się oraz 
obsługę garażu. Po przeanalizowaniu projektu ostatecznego można dojść do 
wniosku iż wykonany projekt pod kątem osoby z niepełnosprawnością nie 
wyklucza jego wykorzystania dla klienta masowego. W badanym 
przypadku (poza kilkoma wyjątkami urządzeń typowo dedykowanych pod 
np. wózek inwalidzki) projekt może stanowić bardzo uniwersalne 
rozwiązanie będące ciekawą propozycją dla każdego klienta, a jednocześnie 
nie wykluczające osób z niepełnosprawnością, starszych, kobiet w ciąży itd. 
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Optymalizacja projektowania na przykładzie pomieszczenia 
garażowego z uwzględnieniem potrzeb kierowców 
z niepełnosprawnością fizyczną 

Streszczenie  
Praca jest próbą synergii dwóch perspektyw naukowych, w celu znalezienia środka 
przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością fizyczną. Zostanie 
przedstawiona spójna koncepcja dla realizacji problemu projektowania pomieszczeń z uwzględ-
nieniem potrzeb osób, które ze względu na ich marginalny udział w rynku rozwiązań 
technologicznych są zazwyczaj pomijane. Praca ma na celu pokazanie możliwości wykorzystania 
wiedzy osiągniętej w wyniku badań społecznych w procesie projektowania urządzeń i systemów 
złożonych. 
Przedstawione zostanie tło teoretyczne badań nad marginalizacją dające możliwość określenia 
metodologii badań dla połączenia w projektowaniu urządzeń wiedzy z dziedziny nauk 
społecznych i nauk technicznych.  
Dla opracowania przykładowego rozwiązania sporządzono i przeprowadzono ankiety środo-
wiskowe, których wyniki zostaną także omówione. Na podstawie raportu z badań sporządzono 
projekt pomieszczenia oraz udowodniono, iż bez straty dla grupy ogólnej użytkowników (w tym 
finansowej), jednocześnie uwzględniając potrzeby grupy zazwyczaj marginalizowanej, możliwe 
jest wypracowania rozwiązania, które zadowoli wszystkich użytkowników.  
Wyniki badań oraz sporządzona koncepcja posłuży do dalszych badań nad uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych w projektowaniu systemów wykorzystujących urządzenia 
automatyki przemysłowej. Docelowo planowane jest wykonanie zaprojektowanego pomiesz-
czenia i dalszy jego rozwój w oparciu o wywiady z potencjalnymi użytkownikami. 
Słowa kluczowe: marginalizacja, niepełnosprawność ruchowa, optymalizacja projektowania, 
automatyka przemysłowa, 

Design Optimisation on the example of a garage which includes  
the needs of handicapped people  

Abstract  
The paper is an attempt of a synergy of two scientific perspectives in order to find a means to 
avoid social exclusion of people with physical disabilities. The coherent concept is presented for 
the implementation during the design phase the problem of space and the needs of people who 
because of their marginal share of the market of technological solutions are usually overlooked. 
The work aims to show the possibilities of using the knowledge achieved as a result of social 
research in the design of devices and complex systems. 
The theoretical background research on marginalization giving the opportunity to establish a 
methodology for testing the connection in the design of devices of knowledge in the social 
sciences and technical sciences is being presented. 
For the development of sample solution environmental surveys were prepared and conducted, the 
results of which are also being discussed. Based on the test report it was proven that no losses for 
a group of general users (including financial) is being observed, while addressing the needs of 
groups typically marginalized. This means that it is possible to work out a solution that will 
satisfy all users. 
The results of the research and prepared concept will be used for further research on the needs of 
people with disabilities in the design of systems using industrial automation equipment. 
Ultimately it is planned execution designed premises and its further development on the basis of 
interviews with potential users. 
Keywords: marginalization, physical disability, design optimization, industrial automation 
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Znaczenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego 

w rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

na podstawie zagospodarowania terenu zieleni 

przy domu pomocy społecznej 

1. Wstęp 

Naturalne środowisko jest źródłem różnorodnych wrażeń zmysłowych. 

Wielość bodźców dostarczana przez naturę powoduje, że kontakt 

z przyrodą ma charakter holistyczny i mimowolny, co oznacza, że zachodzi 

jednocześnie na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej, bez celowej 

aktywności jednostki. Pozytywne oddziaływania przyrody na zdrowie 

i samopoczucie powodują, że człowiek ma w sobie pierwotną potrzebę 

obcowania ze środowiskiem naturalnym [1].  

Historia pokazuje, że już od najdawniejszych czasów wykorzystywano 

prozdrowotną wartość przyrody w celu poprawy kondycji fizycznej 

i psychicznej ludzi. Jedna z opowieści głosi, że królowa Egiptu – Kleo-

patra, napełniała poduszki płatkami róż, co zapewniało jej dobry sen 

i piękne marzenia senne. Znaczenie przyrody podkreślał także ojciec 

medycyny – Hipokrates, twierdząc, że ma ona w sobie właściwości uzdra-

wiające. W czasach starożytnych natura pełniła nie tylko kluczową rolę 

w procesie leczniczym, ale stanowiła także tło podczas modlitw i medytacji 

wprowadzając w stan relaksacji i odprężenia. Ówczesnymi miejscami 

zielonej terapii były tereny naturalnie harmonijne – świętej gaje, góry, 

strumienia, źródła [por. 2, 3]. 

Rozwój obszarów projektowanych specjalnie do czynnej ogrodoterapii 

nastąpił na przełomie XVIII i XIX wieku. Prekursorem wykorzystywania 

ogrodnictwa w terapii osób chorych psychicznie był amerykański psy-

chiatra – Benjamin Rush. Zauważył on korzyści z pracy na farmie dla po-

prawy zdrowia psychicznego. Początkowo tereny zielone wykorzystywane 

były głównie do terapii zajęciowej (podstawowe prace ogrodnicze) lub 

                                                                
1 aleksandramatyjasek@gmail.com, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  
2 r.matyjasek@gmail.com, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu , Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

mailto:aleksandramatyjasek@gmail.com
http://www.umcs.pl/
mailto:r.matyjasek@gmail.com


 

Znaczenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

na podstawie zagospodarowania terenu zieleni przy domu pomocy społecznej 
 

249 

 

relaksacji (stymulacja sensoryczna), a dopiero w połowie XIX wieku stały 

się integralną częścią oddziaływań rehabilitacyjnych na całym świecie [4]. 

Na początku następnego stulecia nastąpił rozwój technologii medycz-

nych, który przyczynił się do odejścia od holistycznego traktowania 

człowieka (odrzucono wzajemną zależność stanu psychiki i ciała). Zanikło 

również przekonanie, że kontakt z naturą może wspomagać praktyczne 

leczenie. W tym czasie ogrody umieszczane przy ośrodkach leczniczych 

pełniły funkcję wyłącznie reprezentacyjną i ozdobną. 

Współcześnie, w wyniku popularyzacji alternatywnych metod terapii 

i ekologicznego podejścia do rehabilitacji, nastąpił wzrost zainteresowania 

ogrodoterapią. Miejsca „zielonej terapii‖ zaczynają powstawać nie tylko 

przy szpitalach, ale także ośrodkach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych 

i opiekuńczych, co oznacza, że muszą uwzględniać potrzeby i możliwości 

różnorodnych grup pacjentów [5]. 

2. Cel pracy 

Dane zawarte w literaturze pokazują, że w Polsce hortiterapia jest jedną 

z najnowszych i najmniej znanych metod wspierających oddziaływania 

rehabilitacyjne [6]. Nawiązując do powyższych wniosków, celem 

niniejszego artykułu jest ukazanie wartości terapii z wykorzystaniem roślin 

w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o literaturę przedmiotu 

i autorski projekt ogrodu sensorycznego.  

3. Materiały i metody 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Pierwsza część pracy, 

bazująca na literaturze przedmiotu, przybliża odbiorcy zagadnienia 

związane z wpływem roślin na jakość życia człowieka. Wstępem do części 

praktycznej jest omówienie zasad projektowania ogrodów sensorycznych 

oraz korzyści użytkowania takich miejsc.  

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zieleni przy domu 

pomocy społecznej stanowi część empiryczną pracy. Powstał on w oparciu 

o dokumentację fotograficzną, inwentaryzację terenu oraz analizę 

funkcjonalno-przestrzenną, widokową, komunikacji i formalno-prawną. 

Następnie przeniesiono odręcznie naszkicowany na podkładzie projekt do 

programu AutoCAD. Oprawa graficzna projektu została sporządzona 

w programach Photoshop i SketchUp.  

4. Znaczenie naturalnych metod terapii w procesie leczniczym  

Środowisko naturalne jest miejscem wolnym od czynników stresogen-

nych, dającym poczucie bezpieczeństwa, zwalczającym napięcie i niepo-

kój. Te oddziaływania zachodzą dzięki skierowaniu uwagi z trudnych, 
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wewnętrznych przeżyć na harmonijny świat zewnętrzny [5]. Terapeutyczne 

właściwości przyrody są coraz częściej wykorzystywane w celu poprawy 

kondycji fizycznej i psychicznej człowieka poprzez zastosowanie biernej 

i aktywnej formy naturalnej rehabilitacji [7]. 

4.1. Wpływ natury na funkcjonowanie człowieka 

Obszary, w których krajobrazie dominuje zieleń, można przyrównywać 

do ogólnodostępnych ośrodków terapeutycznych. Tym, co odróżnia 

naturalne tereny niezurbanizowane od tradycyjnych miejsc leczniczych jest 

czerpanie z nich korzyści zdrowotnych mimo braku celowej i świadomej 

aktywności [8]. 

Oddziaływanie natury na człowieka można podzielić na procesy 

pośrednie i bezpośrednie. Pośrednio rośliny kształtują odczucia fizyczne 

jednostki poprzez: 

 zmianę mikroklimatu zatrzymując wiatr i zanieczyszczenia, 

zwiększając wilgotność powietrza, produkując tlen i tłumiąc hałas [9]; 

 wpływanie na ujemną jonizację powietrza, co przekłada się 

korzystnie na pracę wszystkich układów (nerwowego, krążenia, 

oddechowego, trawiennego) [8]; 

 wydzielanie fitoncydów wykazujących silne działanie bakteriobójcze 

i grzybobójcze [ibid.]. 

Oddziaływanie bezpośrednie roślin na kondycję fizyczną i psychiczną 

człowieka przejawia się w jednoczesnym stymulowaniu wszystkich jego 

zmysłów [por. 10,11]: 

 stymulowanie węchu – odczucia olfaktoryczne wpływają na nastrój 

człowieka (pobudzająco lub uspokajająco) oraz aktywizują procesy 

pamięciowe poprzez przywoływanie wspomnień związanych 

z określonymi zapachami [ibid.];  

 stymulowanie smaku – odczucia smakowe aktywizowane 

w naturalnym otoczeniu są potęgowane przez temperaturę, zapach, 

wrażenia strukturalne [12]; 

 stymulowanie dotyku – odczucia dotykowe są wzbogacane 

o nieznane dotąd faktury i kształty posiadające także inne cechy 

sensoryczne, dające się poznać wielozmysłowo [por. 10, 11]; 

 stymulowanie wzroku – odczucia wzrokowe pobudzane przez 

naturalne krajobrazy będące bogatą matrycą prostych linii, kształtów 

i kontrastów są dla człowieka bardziej atrakcyjne i kuszące niż 

wytwory ludzkie [ibid.];   

 stymulowanie słuchu – odczucia słuchowe oferowane przez przyrodę 

(szum wiatru i wody, śpiew ptaków, szelest liści, chrzęst żwiru pod 
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stopami) działają relaksująco lub pobudzająco, a po zmroku 

pozwalają orientować się w otoczeniu [ibid.]. 

Cechę przyrody, jaką jest polisensoryczność, wykorzystuje się do 

rehabilitacji w miejscach specjalnie do tego zaprojektowanych – ogrodach 

terapeutycznych. Głównym zadaniem takich obszarów jest dostarczanie 

celowej stymulacji wszystkim zmysłom, co jest szczególnie atrakcyjne 

i użyteczne dla osób z różnymi zaburzeniami.   

4.2. Ogród sensoryczno-terapeutyczny – ustalenia terminologiczne 

Wykazanie osobliwości, a co za tym idzie, podanie trafnej definicji 

ogrodu sensoryczno-terapeutycznego wymaga porównania go z innymi 

zagospodarowaniami terenów zielonych, ponieważ każdy kontakt z naturą 

odbywa się na drodze poznania zmysłowego. Podkreśla się jednak, że 

obcując z przyrodą w miejscach tradycyjnych bodźce wzrokowe angażują 

całą naszą uwagę i dominują nad pozostałymi zmysłami. Doświadczając 

przyrody w ogrodach sensorycznych człowiek angażuje zmysły poza-

wzrokowe w większym niż zwykle natężeniu, w sposób intencjonalny [11]. 

Tak zagospodarowana przestrzeń służy poprawie samopoczucia ludzi oraz 

zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa, komfortu i odprężenia [5]. 

Wykorzystanie elementów przyrody w celach terapeutycznych stanowi 

innowacyjny sposób rehabilitacji, który łączy w sobie elementy ergoterapii, 

aromaterapii, fitoterapii, chromoterapii i jest uzupełnieniem tradycyjnej 

formy leczenia [8]. Hortiterapia (terapia ogrodnicza, od łac. hortus – ogród) 

to jedna z najnowszych form alternatywnej i niekonwencjonalnej terapii 

mająca na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka [7]. 

Pomimo, że ogrodolecznictwo nie jest oficjalnie uznaną metodą tera-

peutyczną to coraz częściej włączane jest do programów rehabilitacyjnych 

w ośrodkach służących pomocy osobom w różnym wieku, z różnymi 

schorzeniami [13]. 

4.3. Zasady projektowania miejsc „zielonej terapii” 

Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych są podyktowane 

potrzebami i możliwościami ich użytkowników. Odbiorcami są zazwyczaj 

osoby chore, będące w różnym wieku, które wykazują osłabioną kondycję 

fizyczną (ruchową i sensoryczną) oraz zróżnicowany poziom intelektualny. 

Biorąc pod uwagę te zmienne, reguły projektowania ogrodów zalicza się do 

dwóch grup: 1) ogólne; 2) specjalistyczne (uwzględniające potrzeby osób 

niepełnosprawnych). Pierwsza grupa (zasady ogólne) zakłada, że ogród 

powinien [por. 5, 14]:  

 swoją estetyką zachęcać do wyjścia z budynku, spędzania czasu na 

świeżym powietrzu; 
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 ułatwiać nawiązywanie kontaktów towarzyskich; 

 dawać możliwość odosobnienia i zaznania spokoju; 

 być miejscem odpoczynku, spacerów oraz aktywnego relaksu; 

 dostarczać bodźców dla wszystkich zmysłów. 

Z kolei wymagania projektowe ułatwiające funkcjonowanie osobom 

niepełnosprawnym dotyczą następujących czynników [ibid.]:  

 rozkładu ścieżek - prosty lub w formie pętli, bez ostrych zakrętów 

(z myślą o osobach poruszających się wózkach) i ślepo zakoń-

czonych dróg (dla osób z zaburzoną orientacją w terenie); 

 szerokości ścieżek - minimum 1 metr, aby osoby poruszające się na 

wózkach, przy pomocy chodzików i balkoników mogły wszędzie 

dotrzeć oraz swobodnie się wyminąć; 

 nawierzchni - gładka i wytrzymała, nie powinna stawać się śliska 

podczas opadów; 

 elementów ułatwiających poruszanie się: poręcze przy ścieżkach, 

pochylnie i podnośniki zamiast schodów; 

 sposobów przekazywania informacji - czytelny dla jak najszerszego 

grona odbiorców poprzez zastosowanie (oprócz standardowych 

oznaczeń), np. trójwymiarowych i wypukłych map ogrodu, symboli 

alfabetu Braille’a, piktogramów; 

 dostępności wszystkich elementów ogrodu - umieszczenie rabat 

i roślin na podwyższeniach, w kontenerach, dużych donicach, 

wiszących pojemnikach, wykorzystanie rozwiązań wertykalnych 

(roślinność hodowana na pionowych ścianach i wiszących 

podporach) oraz stołów do uprawy i pielęgnacji roślin; 

 doboru roślinności do ogrodoterapii - gatunki wymagające 

regularnych zabiegów pielęgnacyjnych (usuwania suchych liści, 

podlewania, pielenia); rośliny umożliwiające wielokrotny zbiór 

plonów; gatunki łatwe w uprawie, które są rzadko atakowane przez 

szkodniki i choroby; gatunki bezpieczne (bez kolców, nie 

powodujące alergii i oparzeń); gatunki zapewniające atrakcyjność 

ogrodu przez cały rok; gatunki, które mogą być wykorzystane do 

dalszej terapii (np. tworzenia kompozycji florystycznych). 

 wykorzystania do uprawy odpowiednio zaprojektowanych narzędzi - 

lekkich, z wysuwanymi trzonkami i dodatkowymi uchwytami, 

bezpośrednio mocowanych do ręki.  

Projektowanie ogrodów zgodnie z omówionymi założeniami pozwala 

na pełne wykorzystanie jego elementów przez wszystkich użytkowników, 

niezależnie od sprawności fizycznej i intelektualnej. Tak zagospodarowana 

przestrzeń może służyć zarówno rehabilitacji (usprawnianiu obszarów 
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deficytowych), wyciszeniu (medytacji, relaksacji), jak i nawiązywaniu 

kontaktów społecznych. 

4.4. Korzyści terapeutycznego użytkowania terenów zielonych 

Korzyści płynące z terapii odbywającej się w warunkach naturalnych 

sprawiają, że stanowi ona metodę wspomagającą standardowe leczenie 

osób cierpiących na choroby o różnym podłożu. Bazując na doniesieniach 

obecnych w literaturze stwierdza się, że ogrodolecznictwo wpływa na 

poprawę funkcjonowania człowieka w [6]:  

 Sferze fizycznej, poprzez: wzrost odporności immunologicznej 

i wytrzymałości; usprawnianie motoryki dużej i małej; poprawę 

koordynacji ruchowej i równowagi; zmniejszenie częstości akcji 

serca; 

 Sferze społecznej, poprzez: możliwość nawiązywania kontaktów 

międzyludzkich; zwiększenie gotowości do podejmowania nowych 

wyzwań, samodzielności i zaradności; wykształcanie i utrwalanie 

prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego; wzrost 

spójności grupy; 

 Sferze psychologicznej, poprzez: redukcję stresu, napięcia i agresji; 

wywoływanie pozytywnych emocji; zmniejszenie uczucia zmęczenia 

umysłowego; oderwanie się od problemów zdrowotnych; stymulację 

zmysłów; zwiększenie poczucia spokoju i relaksu;  

 Sferze poznawczej, poprzez: poprawę koncentracji; rozwijanie 

umiejętności planowania, rozwiązywania problemów, osiągania celu; 

stymulowanie pamięci; uczenie się nowych umiejętności przez 

naśladownictwo.  

5. Projekt zagospodarowania terenu zielonego przy domu 

pomocy społecznej 

Artykuł przedstawia koncept zagospodarowania terenu zieleni przy 

domu pomocy społecznej. Ogród ma być miejscem prowadzenia 

hortiterapii (terapii czynnej) oraz pozwalać na odpoczynek i relaksację 

(terapię bierną). Wyodrębniono także obszar, w którym prowadzone będą 

zajęcia lekcyjne.  

5.1. Użytkowanie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego 

Projekt przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Użytkownikami będą osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, 

przebywające pod stałą opieką wychowawców. Ze względu na zróżni-
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cowaną grupę odbiorców koncepcja projektowa ogrodu uwzględnia 

następujące założenia: 

 Dostępność – poszczególne elementy powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, aby każdy z użytkowników miał do nich swobodny 

dostęp; 

 Funkcjonalność – dostosowanie elementów do możliwości użytko-

wników niepełnosprawnych; 

 Bezpieczeństwo – elementy nie mogą stanowić zagrożenia dla 

użytkowników. 

5.2. Założenia projektowe – podział funkcjonalny 
W projekcie wyszczególniono obszary sensoryczne w zależności od 

dominacji bodźców oddziaływujących na konkretne zmysły. Na tej 

podstawie wyodrębniono następujące strefy: słuchową, wzrokową, 

dotykową, smakową. Wygospodarowano także miejsce do prowadzenia 

zajęć lekcyjnych – „zieloną szkołę‖. 

5.2.1. Strefa doznań słuchowych  

Strefy, w których dominują bodźce słuchowe zostały zlokalizowane 

w dwóch, oddalonych od siebie, częściach ogrodu. Każdy z obszarów pełni 

odmienną funkcję - pobudzającą lub wyciszającą. Elementy roślinności 

oraz małej architektury przedstawione na Rys. 1. służą do nauki 

manipulacji w celu wydania określonego dźwięku. W tym obszarze 

zastosowano: 

 instrumenty muzyczne – stalowe elementy, które po uderzeniu 

brzmią z określoną częstotliwością; 

 pojemniki z elementami przyrody – suchymi liśćmi, szyszkami, korą, 

które w wyniku manipulacji wydają charakterystyczne dźwięki;  

 wysokie, szumiące na wietrze trawy.  

 
Rysunek 1. Strefa słuchowa – manipulacyjna [opracowanie własne] 
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Strefa dźwiękowa wyodrębniona w drugiej części ogrodu służy 
relaksacji i wyciszeniu [Rys. 2]. W tym celu zainstalowano: 

 budki lęgowe dla ptaków; 

 dzwonki wietrzne; 

 elementy wodne, które wydają charakterystyczny szum. 

 
Rysunek 2. Strefa słuchowa, relaksacyjna [opracowanie własne] 

5.2.2. Strefa doznań wzrokowych  

Krajobraz ogrodu został zaprojektowany w taki sposób, aby 
kolorystyka, przestrzeń i bryły wzajemnie na siebie oddziaływały dając 
pozytywne doznania. Do pobudzania zmysłu wzroku wykorzystano także 
roślinność (kwiaty, warzywa, trawy) oraz elementy małej architektury 
[Rys. 3]: 

 posadzono rośliny o kolorowych kwiatach i barwnym ulistnieniu; 

 posadzono warzywa o różnorodnych kształtach; 

 zastosowano rozwiązania wertykalne (różnobarwny ogród 
naścienny); 

 zaprojektowano przyrządy do stymulacji wzrokowej: kolorowa, 
szklana rozeta (przebijające przez nią światło daje różnobarwne 
efekty); pojemniki z różnokolorowym piaskiem (służące do 
tworzenia kompozycji, rysunków). 

 
Rysunek 3. Strefa wzrokowa [opracowanie własne] 
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5.2.3. Strefa doznań czuciowych 

Elementy stymulujące zmysł dotyku pojawią się w różnych częściach 

ogrodu. W tym celu wykorzystano [Rys. 4 i 5]: 

 rośliny o ciekawej fakturze liści i kwiatów, których cechy plastyczne 

ulegają zmianom w okresie wegetacji; 

 elementy małej architektury: ścieżki sensoryczny (szlaki o różnej 

fakturze dostarczające doświadczeń zmysłowych, doskonalące 

motorykę, orientację, dające możliwość poznania własnych 

możliwości); ścieżkę „bosych stóp‖ (ścieżka stworzona z kamieni 

obłym kształcie służąca do akupresury na świeżym powietrzu); 

stoliki i bloki sensoryczny (detale zawierające elementy przyrody 

dostarczające wrażeń dotykowych, np. szyszki, liście, kora); kaskadę 

wodną (bezpieczny, płytki zbiornik z dostępem z jednej strony). 

 

Rysunek 4. Strefa dotykowa – element wodny, ścieżka „bosych stóp‖[opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Strefa dotykowa – ścieżki sensoryczne [opracowanie własne] 
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5.2.4. Strefa doznań smakowych 

W celu stymulowania doznań smakowych wyodrębniono część ogrodu 

przeznaczonego do uprawy warzyw i roślin przyprawowych przez 

mieszkańców [Rys. 6], gdzie posadzono rośliny zapewniające różnorodne 

doznania smakowe, dostarczające wartości odżywczych i mające krótki 

okres wegetacji (np. rzodkiewka, sałata) . Uprawa warzyw stanowi trening 

uczenia się nowych umiejętności i współdziałania z innymi, a także 

wpływa na wzrost samooceny, poczucia własnej skuteczności. Wyho-

dowane warzywa mogą być wykorzystane do dalszej terapii, np. tworzenia 

kompozycji, produkcji przetworów (m.in. owoce dyni, patisona, kabaczka). 

W ogrodzie będzie można także zbierać nasiona do wysiewów 

w przyszłym sezonie.  

 
Rysunek 6. Strefa doznań smakowych [opracowanie własne] 

5.2.5. Strefa doznań węchowych 

Rośliny silnie pachnące zostały posadzone w różnych częściach ogrodu 

(m.in. w strefie relaksacyjnej, warzywniku), aby zapach nie kumulował się 

w jednym miejscu. Charakterystyczne akcenty zapachowe zostały 

umieszczone w miejscach kluczowych, co ma na celu ułatwienie orientacji 

osobom z zaburzonym zmysłem wzroku.  

Rośliny pachnące umieszczono na podwyższonych rabatach, aby osoby 

niepełnosprawne miały do nich swobodny dostęp.  

W części przeznaczonej do uprawy warzyw posadzono pachnące zioła 

(rośliny sezonowe: bazylia, rozmaryn, majeranek; rośliny wieloletnie 

zimujące w gruncie: melisa, mięta, oregano, szałwia), które mają na celu 

potęgowanie doznań smakowych. 
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6. Podsumowanie 

Współcześnie, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, zwraca się 

coraz większą uwagę na praktyczne i planowane wykorzystanie terenów 

zielonych w przestrzeni miejskiej. Głównym celem w kształtowaniu takich 

obszarów ma być wzrost atrakcyjności danego miejsca, a co za tym idzie, 

zachęcenie ludzi do przebywania na świeżym powietrzu, realizowania 

funkcji rekreacyjnej i społecznej. Dodatkowo, przebywanie w otoczeniu 

roślin wpływa na wzrost poczucia jakości życia pod względem fizycznym 

i psychicznym. Podążanie za ekologicznymi trendami i chęć wykorzystania 

prozdrowotnej wartości natury przejawia się także w oddziaływaniach 

rehabilitacyjnych wobec osób chorych. Jednym ze sposobów terapeu-

tycznego użytkowania terenów zielonych jest ogród sensoryczny. Przed-

stawiona w niniejszym artykule koncepcja projektowa stanowi propozycję 

takiego miejsca.   

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni terapeutycznej dla 

mieszkańców domu pomocy społecznej – osób o różnym stopniu spraw-

ności fizycznej i intelektualnej. Przy tworzeniu koncepcji ogrodu kiero-

wano się przede wszystkim specjalistycznymi (dostosowanymi do możli-

wości osób niepełnosprawnych) zasadami projektowymi oraz potrzebami 

mieszkańców i terapeutów. W planie przestrzennym wydzielono kameralne 

wnętrza (strefy sensoryczne), których celem jest celowa stymulacja 

określonych zmysłów.  

Projektowanie terenów zielonych przy specjalistycznych ośrodkach 

terapeutycznych jest zadaniem złożonym, wymagającym integracji wiedzy 

z różnych dyscyplin naukowych. Obrany kierunek użytkowego projek-

towania terenów zielonych jest wynikiem zauważalnej potrzeby stworzenia 

alternatywnej (poza gabinetowej) przestrzeni rehabilitacyjnej, co jest 

przejawiane przez rodziców osób niepełnosprawnych i terapeutów. Takie 

możliwości daje odpowiednio skomponowana i metodycznie wykorzys-

tywana roślinność i elementy małej architektury tworzące ogród 

o charakterze sensoryczno-terapeutycznym.  
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Znaczenie ogrodu sensoryczno-terapeutycznego w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych na podstawie zagospodarowania terenu zieleni 

przy domu pomocy społecznej 

Streszczenie:  

Ogród służący oddziaływaniom rehabilitacyjnym jest specyficznym sposobem użytkowego 

projektowania terenów zielonych. W rozważaniach teoretycznych niniejszego artykułu, bazując 

na literaturze przedmiotu, wykazano psychologiczne i zdrowotne korzyści kontaktu człowieka 

z naturą, omówiono zasady projektowania ogrodów sensorycznych oraz przedstawiono ich 

znaczenie terapeutyczne. Część praktyczna przedstawia autorską koncepcję projektową ogrodu 

opracowaną w programach AutoCAD, Photoshop i SketchUp. Teoretyczno-empiryczny 

charakter pracy pozwolił na zrealizowanie głównego celu, czyli przybliżenie odbiorcy tematyki 

dotyczącej wykorzystania ogrodów polisensorycznych oraz elementów małej architektury 

w terapii osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.  

Słowa kluczowe: terapia osób niepełnosprawnych, ogród sensoryczny, ogród terapeutyczny, 

hortiterapia 
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The importance of the garden sensory therapy in the rehabilitation 

of disabled persons on the basis of land green with nursing home 

Abstract:  

Garden servant interactions rehabilitation is a specific way of useful design of green areas.  

The theoretical considerations of this article, based on the literature, has been shown to 

psychological and health benefits of human contact with nature, we discuss the design principles 

sensory gardens and presents their therapeutic relevance . The practical part presents an original 

design concept of the garden developed in AutoCAD , Photoshop and SketchUp . Theoretical and 

empirical nature of the work allowed the realization of the main objective, that is, closer customer 

issues concerning the use of polisensorycznych gardens and landscaping elements in the 

treatment of the physically disabled and intellectually .Keywords: treatment of people with 

disabilities, sensory garden, garden therapy, horticultural therapy 

 



 

261 

Adam Krawiec
1
, Patrycja Stasiak

2
 

Proekologiczne rozwiązania w zespołach 

zabudowy miejskiej 

1. Wprowadzenie 

Ekologia miasta to dziedzina w ekologii stosowanej, która zajmuje się 

strukturami i procesami zachodzącymi między środowiskiem społecznym, 

a przyrodniczym i abiotycznym.  

Dziedzina ta zajmuje się oddziaływaniami środowiska sztucznego 

i naturalnego [1].  

Na świecie istnieje wiele rozwiązań, które można zastosować przy 

budowie miast i osiedli, które to pozwalają chronić ekosystem ziemi. 

Koncepcję eko- miasta jest uznana za przyszłość architektury. Coraz 

częściej w koncepcjach projektów podkreśla się ogromną rolę ekolo-

gicznych rozwiązań, które pozwalają na stworzenie w pełni energo-

oszczędnego budynku. Za założenia energooszczędne możemy uznać 

skupiska obiektów, które dzięki nowoczesnym technologiom, obliczeniom 

i pomysłowości projektantów, dążą do zerowego zużycia energii. Wiąże się 

z tym projekt domu pasywnego, który dla siebie wytwarza energię. Jednak 

projektowanie miasta energooszczędnego wiąże się z dużymi obostrze-

niami. Wysokie wymagania, które dążą do energooszczędności dotyczą 

przede wszystkim obniżenia do minimum zużycia energii potrzebnej do 

ogrzewania budynków. Jest to możliwe do uzyskania dzięki odpowiednio 

grubej warstwie wełny mineralnej oraz przez montowanie pomp ciepła. Co 

więcej, na dachu każdego z budynków montowane są panele słoneczne. 

Kolejnym energooszczędnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu 

zbierania wody deszczowej, zastosowanie systemów fotowoltaicznych, 

turbin wiatrowych czy też instalacji wentylacyjnych z rekuperatorem. 

Stosowanie wyżej wymienionych rozwiązań oraz odpowiednie dobranie 

materiałów budowlanych, pozwala uzyskać spektakularne oszczędności 

w zakresie energii[2]. 

Budownictwo energooszczędne staje się coraz bardziej popularne.  

                                                                
1 krawiecadam1@tlen.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury  

i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  
2 patusias2@interia.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury  

i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  



 

 

Adam Krawiec, Patrycja Stasiak 

 

262 

Ważną cechą wyróżniającą domy proekologiczne są alternatywne 

sposoby dostarczania energii, ilość i sposób utylizacji odpadów, a także 

materiały naturalne o dobrych parametrach izolacyjności, które dodatkowo 

pełnić będą także funkcję pochłaniaczy wilgoci, lokalizacja względem 

kierunków świata, bardzo wysoka izolacyjność projektowanych przegród 

oraz zwarty kształt budynków. 

Ważną cechą zespołów domów ekologicznych jest skoncentrowanie 

zabudowy i jednoczesne pozostawienie ich mieszkańcom pożądanej przez 

nich przestrzeni zielonej wokół domów.  

Praca przedstawia polskie oraz zagraniczne przykłady ekologicznych 

rozwiązań, które znalazły swoje zastosowanie w budynkach miejskiej 

zabudowy.  

Poniższe rozdziały zawierają kolejne założenia urbanistyczne, które to 

w pozytywny sposób wpływają na otoczenie oraz na wspólnotę 

mieszkającą  

w tych układach. Wymienione przykłady stanowią doskonały wzór do 

naśladowania i jako jedne z nielicznych świetnie obrazują ideę kreowania 

przestrzeni łączącej ze sobą potrzeby przyrody – ludzi – technologii. 

Celem pracy jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w mias-

tach, które to w pozytywny sposób wpłynęły na system kształtowania 

przestrzeni. Struktury te łączą ze sobą funkcjonalność osiedla domów 

z naturą i nowoczesną technologią. Budynki te stają się integralną częścią 

środowiska nie degradując jej, dzięki czemu mogą wspólnie funkcjonować 

w symbiozie. 

2. Osiedla proekologiczne zagranicą  

2.1. Vauban, przedmieście Freiburga, Niemcy 

Pierwszym przykładem osiedla w pełni proekologicznego, a także 

miejscem, które spełnia wszystkie idee i jest wymarzoną przestrzenią do 

życia to Vauban – - miasteczko w pobliżu Freiburga w Niemczech. Miejsce 

to stanowi nowoczesne i technologiczne osiedle z rozwiązaniami, które na 

pierwszy rzut oka przeczą współczesnemu światu. Każdy z budynków tego 

osiedla jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej, a ciepło i prąd 

są produkowane przez panele słoneczne na dachu wraz z generatorami na 

trociny.  

Prądu i ciepła jest tak dużo, że ich nadwyżki są sprzedawane. Dzięki 

temu koszty mieszkania w takim domu w znacznym stopniu maleją. 

Ponadto, w domach tych spełnione są wszystkie normy izolacyjności (np. 

zastosowanie potrójnych szyb w oknach). Przydomowe oczyszczalnie 
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zostały zastąpione systemem biologicznych toalet, które to zamieniają 

ścieki w nawóz i filtrują brudną wodę, która następnie służy do podlewania.  

Mieszkańcy przebywający tu bardzo cenią sobie atmosferę tego miejsca, 

tani koszt mieszkania i utrzymania domu. Miejsce to daje także dzieciom 

możliwość bliskiego kontaktu z naturą. Z całą pewnością jest to alterna-

tywne miejsce do życia i idealnie wpisuje się ono w ideę zastosowania 

ekologicznych pomysłów w praktyce.  

Pomiędzy domami zaprojektowane zostały przestrzenie, które pełne są 

pasów zieleni i drobnych alejek. Domy posiadają rozległe balkony, które 

dają możliwość korzystania i obcowania z sąsiadującą zielenią. 

Miasteczko to charakteryzuje się także brakiem samochodów i miejsca 

dla nich. Mieszkańcy poruszają się tutaj za pomocą rowerów i komunikacji 

miejskiej. Brak tu infrastruktury drogowej, która kojarzy się ze zgiełkiem 

miasta. Zamiast tego pomiędzy domami pełno jest wybrukowanych alejek 

pełnych zielni. 

2.2. High Point, Seattle, USA 

Warto również zwrócić uwagę na ciekawy przykład założenia urbani-

stycznego przebudowanego przy wspólnej pracy architektów, urzędników 

i mieszkańców – High Point w Seattle.  

Cechą, którą wyróżnia to osiedle jest fakt, iż jest to pierwsze osiedle 

stworzone na tak dużą skalę w ścisłej tkance miejskiej w USA. W two-

rzenie przestrzeni zostali zaangażowani przyszli mieszkańcy, co stało się 

innowacyjnym pomysłem na planowanie przestrzeni.  

Projekt ten był wielokrotnie nagradzany, a jego głównym celem było 

stworzenie komfortowej przestrzeni do życia, wykonanej z dobrych 

materiałów, przyjaznej dla środowiska, angażując jednocześnie jej przysz-

łych użytkowników. Z pewnością położono tutaj duży nacisk na stworzenie 

sporych części, bogatych w zieleń. W centrum znajduje się 4-ro hektarowy 

park główny.  

Wprowadzono program zachowania istniejącej zieleni, dodatkowo 

dosadzono około 3000 nowych drzew. Wprowadzono szerokie pasy zieleni 

pomiędzy chodnikami, a jezdniami i domami.  

Na osiedlu tym nie zabrakło także drobnych centrów usługowych, 

przedszkoli, czy też miejsc, gdzie dzieci spędzają wolny czas. Domy, 

wchodzące w skład osiedla zostały potraktowane w nieszablonowy sposób 

– zbudowano je z naturalnych materiałów (wełna mineralna, drewno), 

większość z nich pochodzi z recyklingu a pozostałe powstały bez 

stosowania substancji chemicznych. 

Całe osiedle zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najwięk-

szym stopniu zachęcać osoby do ograniczenia użytkowania środków 
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komunikacji w codziennym życiu. Zwykłe, szare, szerokie ulice zastąpiono 

kameralnymi, wąskimi uliczkami, bogatymi w pasy zieleni. 

Zadbano także o to, aby ekologiczne rozwiązania pozwoliły na zmniej-

szenie kosztów eksploatacji. Podobnie, jak w innych przykładach, zasto-

sowano tu system ponownego wykorzystania wody deszczowej, 

biooczyszczalnie i panele słoneczne. 

2.3. Eva Lanxmeer, Culemborg, Holandia 

Następnym interesującym przykładem jest EVA Lanxmeer w Culemborg 

w Holandii – nazywane też ekologiczną wioską. Osiedle to powstało 

w wyniku ścisłej współpracy architektów i mieszkańców. Architekci, chcąc 

zapewnić możliwie największy komfort użytkowania zdecydowali się na 

współpracę z przyszłymi mieszkańcami. Kompleks składa się z 240 domów, 

zbudowanych ze zdrowych dla środowiska materiałów. 

Można się tutaj dopatrzeć szeregu ekologicznych rozwiązań, pozwa-

lających zaoszczędzić energię: zbiorniki wodne i sztuczne moczary 

pełniące rolę oczyszczalni wody deszczowej.  

Przestrzeń nie jest tu zakłócona przez ruch kołowy. Parkingi ulokowano 

na obrzeżach osiedla. Charakterystycznym elementem odróżniającym to 

założenie od innych ekologicznych osiedli są „dzikie‖ zielone przestrzenie 

pomiędzy domami. Mają one dopełniać zorganizowaną przestrzeń 

usługową, place zabaw, ciągi piesze i dawać mieszkańcom możliwość 

odpoczynku. 

Znajduje się tu wiele wspólnych przestrzeni, które pozwalają na 

integrację mieszkańców. Każdy z nich staje się nie tylko użytkownikiem, 

ale też twórcą przestrzeni. 

2.4. Waterwijk, Amsterdam, Holandia 

Kolejnym przykładem osiedla ekologicznego jest Waterwijk w Holandii.  

Jest to kompleks kilku wysp, które zawierają zabudowę mieszkaniową 

o różnej typologii. Dzielnicę domów w Waterwijk podzielono na 3 części: 

Hagen Island, Patio Island i Watervaills. Każda z tych „dzielnic‖ ma 

odmienne założenia i architekturę.  

Pierwsza z nich – Hagen Island- składa się z domów o niewielkich 

rozmiarach. Są one do siebie podobne pod kątem formy, natomiast różnią 

się pod względem użytych materiałów wykończeniowych. Różnorodność 

kolorów na okładzinach, blachy cynkowej sprawia, że zbiór na pierwszy 

rzut oka identycznych domków, traci monotonność. Kompozycyjnie spójna 

koncepcja uzyskała w ten sposób unikalny wygląd poszczególnych jej 

części.  
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Domy zostały rozmieszczone w nieregularny sposób, co pozwoliło na 

dostosowanie wielkości zarówno domów, jak i przydomowych ogródków 

do potrzeb mieszkańców. Między tymi przestrzeniami znajdują się małe 

uliczki pozbawione ulicznego ruchu. Zastosowano tu też ciągi piesze 

i pieszo-jezdne.  

Patio Island (kolejna z części dzielnicy) to zespół 44 domów atrialnych, 

zgrupowanych ze sobą w jeden duży masyw. Każdy z domów posiada 

swoje wewnętrzne atrium. Jest to świetny przykład Eko osiedla dla osób, 

które cenią sobie prywatność.  

Ostatnia z części – Watervillas - to natomiast zespół 4 bliźniaczych 

domów jednorodzinnych, znajdujących się tuż nad jeziorem, umieszczonych 

na drewnianych pomostach. Teren wokół domów jest bardzo ograniczony, 

ale pozwala to zapewnić prywatność ich mieszkańcom.  

Widać tutaj zastosowanie wielu rodzajów ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych. Przy domach, które nie posiadają własnych garaży, 

zaprojektowano parking, który w ciągu dnia pełni rolę boiska.  

Dzięki takiemu myśleniu o przestrzeni komunikacyjnej, zaspokojono 

potrzeby mieszkańców, przy bezpośrednim zapewnieniu bezpieczeństwa. 

3. Osiedla proekologicznie w Polsce  

3.1. Cohousing - Polski przykład osiedla domów pasywnych 

w Gdańsku 

Cohousing to popularny sposób na budowę osiedli mieszkaniowych.  

Jest to idea, w której najpierw zawiązuje się wspólnota (przyjaciół, 

grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, podobnym stylu życia lub np. 

w podobnym wieku) a następnie ta wspólnota razem buduje dla siebie 

miejsce do życia.  

Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest osiedle domów 

pasywnych w Gdańsku. Główną ideą tego projektu było stworzenie osiedla 

specjalnego, bliskiego ludziom, które stworzy mieszkańcom płaszczyznę 

do integracji. Osiedle stworzono z myślą o ludziach świadomych 

ekologicznie.  

Tak, jak w powyższych przykładach, na gdańskim osiedlu samochody 

zostały zepchnięte na drugi plan, co z kolei pozwoliło na stworzenie 

przestrzeni do życia dla ludzi.  

Układ dojść został celowo zaprojektowany w taki sposób, aby wymusić 

ruch na osiedlu pomiędzy budynkami, by mieszkańcy mieli pretekst do 

zatrzymania się na pogawędkę z sąsiadem.  

Układ zabudowy został precyzyjnie przemyślany i zaprojektowany tak, 

by pozwalał podziwianie niczym niezakłóconych widoków zza okna.  
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Aby wyjść naprzeciw różnym potrzebom przyszłych mieszkańców, 

architekci zaproponowali także stworzenie działek o zróżnicowanej 

wielkości.  

Osiedle tworzą domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej o identy-

cznych proporcjach.  

Przestrzeń między zabudową wypełniają ciągi pieszo-rowerowe, które 

jednocześnie umożliwiają łatwy dostęp do każdej działki.  

Budynki zaprojektowane są jako budowle o standardzie pasywnym 

(o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji) [2]. 

3.2. Ekologiczne osiedle Eko Natolin w Warszawie 

Ekologiczne osiedle Eko Natolin w Warszawie to koncepcja pierwszego 

w Polsce, samowystarczalnego energetycznie (zasilanego energią 

odnawialną) osiedla domów jednorodzinnych. Projekt ten zakłada w swojej 

strukturze ponad 150 domów. Budynki zaprojektowano w taki sposób, aby 

mogły zostać zbudowane przy pomocy technologii energooszczędnej. 

Przemyślany system będzie składać się z czterech modułów. Panele 

(moduły) słoneczne zamieszczone na dachach, w lecie zapewnić ma 

dopływ ciepłej wody. W zimie natomiast rolę tę przejmie moduł pompy 

ciepła, który to będzie odpowiedzialny za ogrzanie domu i wody. Za 

zasilenie tego modułu odpowiadać będą ogniwa fotowoltaiczne, 

produkujące prąd który wystarczy na pokrycie zapotrzebowania danych 

urządzeń w tę energię. Jednostkę centralną tego układu stanowić będzie 

model kotłowni, który to ma zgromadzić energię cieplną z pojedynczych 

instalacji, a następnie rozprowadzi ją do poszczególnych domów, 

zapewniając tym samym ciepło wody w kranach oraz grzejnikach. Poza 

tymi energooszczędnymi rozwiązaniami, w domach ma zostać również 

zaprojektowana wentylacja mechaniczna z rekuperatorem [3]. 

4. Miasta ekologiczne – przykłady utopijnych miast 

4.1. Pływające wyspy Lilypads 

W dobie nadciągającego ocieplenia i grożącego nam podwyższenia 

poziomu mórz, powstała koncepcja wznoszenia sztucznych wysp. 

Propozycję tego utopijnego rozwiązania stworzył belgijski architekt 

Vincent Callebaut, który słynie ze skrajnie proekologicznych projektów. 

Konstrukcje unoszące się na wodzie będą miały kształt grzybieni wodnych, 

zwanych liliami wodnymi.  

Okrągłe platformy z wyrastającymi z ich powierzchni trzema wznie-

sieniami mają zapewnić miejsce do pracy, wypoczynku, rozrywki oraz 

handlu. Platformy te będą obrośnięta bujną zielenią oraz zaopatrzone we 
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wszystkie znane systemy, które pozwolą zagwarantować ekologiczne 

rozwiązania. Według obliczeń projektanta, dzięki niezliczonym źródłom 

alternatywnej energii, cały system będzie jej generował znacznie więcej, 

niż sam zużywa [4]. Schemat wyglądu przykładowej wyspy ilustruje 

rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Wyspa Lilypads [5] 

4.2. Kwiat energetyczny 

Eko-miasta w przyszłości będą się składać z budynków mini- 

elektrowni, które dostarczą energię całym dzielnicom. Budynek Wuhan 

New Energy Center, nazwany także Kwiatem Energetycznym ma 

przypominać kształtem gigantyczną 140- metrową lilię. Budynek ten ma 

połączyć wszystkie ekologiczne systemy w jednym biurowcu. Wieża 

rozszerza się ku górze, tworząc tym samym rozłożyste zwieńczenie, na 

dachu którego powstanie ogromna elektrownia słoneczna.  

Nad tymże „kwiatem‖ będzie górować smukła wieża z turbinami 

wiatrowymi. Biurowiec został stworzony z myślą o pozyskiwaniu energii 

elektrycznej ze słońca i wiatru. Projektanci chcą także wykorzystać wodę 

deszczową – cała woda spłynie do zbiornika znajdującego się w budynku, 

który będzie ją wykorzystywać m.in. do chłodzenia pomieszczeń. Przez 

budynek ma biec 120 metrowy komin, który będzie pomagać odsysać 

gorące powietrze na zewnątrz i wspomoże przepływ świeżego i chłodnego 

powietrza z podziemnych kondygnacjach.  

Wewnątrz obiektu znajduje się wiele biur oraz laboratoriów otoczonych 

przez konstrukcję liścia tworzącego cień. Na dachu zamontowano bardzo 

wiele paneli słonecznych, aby wygenerować niezbędną energię elektryczną. 



 

 

Adam Krawiec, Patrycja Stasiak 

 

268 

Słupek kwiatu, który znajduje się nad dachem składa się z pionowych 

turbin wiatrowych wspomagających produkcję pądu z ogniw PV. Łodyga 

działa natomiast jak komin słoneczny i stanowi naturalną wentylację 

obiektu poprzez pomoc w odsysaniu gorącego powietrza na zewnątrz oraz 

wspomaganie przepływu świeżego  

i chłodnego powietrza z kondygnacji podziemnych. Biurowiec oprócz 

energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystuje także wodę. Cała deszczówka 

jaka spadnie na dach, spływa do owalnego zbiornika, który znajduje się 

wewnątrz budynku. Jest ona odpowiedzialna między innymi za chłodzenie 

pomieszczeń w szklanej lilii.  

Poza tym, wszystkie okna wyposażono w czujniki magnetyczne, które 

wykrywają czy są one otwarte, czy zamknięte. Gdy okna są otwarte, 

czujnik wysyła sygnał do systemu zarządzania budynkiem, który następnie 

blokuje magnetyczny dopływ powietrza.  

Współautorzy budynku twierdzą, że ma on oddziaływać na wyobraźnię.  

Ten konkretny obiekt ma kształt kwiatu, aby zwrócić uwagę na jego 

ekologiczny charakter, a wszystko to przy szczególnym nacisku na 

trwałość materiałów konstrukcyjnych. Budynek Wuhan New Energy 

Center został uznany za najbardziej efektywny energetycznie budynek na 

świecie, jaki kiedykolwiek wybudowano. Już podczas budowy (na jego 

końcowym etapie) uzyskał najwyższą, trójgwiazdkową ocenę dla 

„zielonych budynków‖ w Chinach.  

Całość projektu została idealnie skomponowana i wpływa na 

zrównoważony energetycznie rozwój miasta. Cały obiekt ma tworzyć 

najbardziej efektywny energetycznie budynek na świecie [6]. Zdjęcie 

ilustrujące wizualizację tego obiektu przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Kwiat Energetyczny [7] 
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5. Podsumowanie  

Ekologia i ochrona środowiska są niezwykle ważne w dzisiejszym 

życiu. Działalność człowieka znacznie naruszyła równowagę naszej planety 

i w związku z tym pojawiły się problemy takie, jak np. globalne ocieplenie, 

dziura ozonowa, czy też kwaśne deszcze.  

We współczesnych zespołach zabudowań miejskich spotkać można 

wiele proekologicznych rozwiązań (Zestawienie systematyki osiedli 

przedstawia tabela 1) – dominują przede wszystkim zabudowania 

spełniające wszystkie normy izolacyjności oraz użycie ekologicznych 

rozwiązań pozwalających na pozyskiwanie energii. Poza tym, dochodzą 

ogromne straty w eksploatowaniu energii elektrycznej i cieplnej. Z tego 

powodu inwestuje się dzisiaj wiele w ekologiczne rozwiązania, które 

odmieniają oblicze osiedli i miasta.  

Architekci proponują coraz częściej projekty ekologicznych, utopijnych 

miast, w których starają się eliminować zmartwienia trapiące człowieka. 

Miasta te mają być przyjazne zarówna dla środowiska, jak i dla człowieka. 

Są to ekologiczne układy, tworzone z zastosowaniem zaawansowanej 

technologii związanej z ogrzewnictwem, wentylacją i odnawialnymi 

źródłami energii. Nieliczne koncepcje już powstają, a pozostałe są dopiero 

szkicem.  

Podsumowując wspólne rozważania, możemy dojść do wniosku, że nasz 

kraj powoli zaczyna zmieniać swoje oblicze i podąża za trendami 

zachodnich miast. Jednak na razie nasza mentalność sprowadza się do 

budynków z podjazdem, gdzie można zaparkować dwa samochody, które 

w całkowitym rozrachunku wcale nie są nam potrzebne do lepszego 

funkcjonowania.  

Nowe spojrzenie na osiedla domów jednorodzinnych związane jest 

ściśle z trwałym połączeniem z miastem, jako miejscem pracy, nauki oraz 

rozrywki bez potrzeby używania samochodu.  

Dom powinien spełnić rolę oazy spokoju również miejsce kontaktu 

z naturą. Przestrzeń ta powinna łączyć ludzi mieszkających w niedalekim 

sąsiedztwie tak aby możliwe było stworzenie między nimi relacji.  

Czyżby więc wizja dusznego, niebezpiecznego miasta przeszłości miała 

nas tylko straszyć w starych filmach s-f? Wszystko zależy na ile 

biedniejsze państwa, w których miasta rosną w tempie błyskawicznym, 

będzie stać na realizacje niezmiernie kosztownych ekologicznych 

systemów. Czy aby zielone, czyste miasta nie będą dostępne tylko dla 

bogatych społeczeństw? [7] 
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Tabela 1. Zestawienie systematyki osiedli 

 

Założenie 

stworzone we 

współpracy 

architektów, 

planistów  

i mieszkańców 

Budynki 

spełniające 

wszystkie 

normy 

izolacyjności 

Zastosowanie 

ekologicznych 

rozwiązań  

do uzyskiwania 

energii (panele 

fotowoltaiczne, 

pompy ciepła itd.) 

Różne 

typy 

zabudowy 

Vauban, 

przedmieścia 

Freiburga- 

Niemcy 

Tak Tak Tak Nie 

High Point- 

Seattle, USA 
Tak Tak Tak Nie 

Eva Lanxmeer, 

Culemborg- 

Holandia 

Tak Tak Tak Nie 

Waterwijk, 

Amsterdam- 

Holandia 

Tak Tak Tak Tak 

Cohousing w 

Gdańsku 
Nie Tak Tak Tak 

Eko Natolin w 

Warszawie 
Nie Tak Tak Tak 

Pływające wyspy 

Lilipads 
Nie Tak Tak - 

Kwiat 

energetyczny 
Nie Tak Tak - 

Źródło: Opracowanie własne  
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Proekologiczne rozwiązania w zespołach zabudowy miejskiej 

Streszczenie  
Budownictwo energooszczędne staje się coraz bardziej popularne wśród społeczeństwa.  
Wraz z biegiem czasu klimat ziemi zmienia się, a co za tym idzie przywiązujemy większą 
wagędo ekologicznych rozwiązań, które pozwalają zminimalizować skutki owego zjawiska.  
Urbaniści oraz architekci coraz częściej wychodzą na przeciw potrzebom dzisiejszego 
społeczeństwa, tworząc koncepcje proekologicznych osiedli i miast. Na świecie istnieje wiele 
przykładów takich rozwiązań. Można zaliczyć je do sztandarowych przykładów interesującej, jak 
i ekologicznej architektury. Niektóre z tych pomysłów już powstało, a inne są dopiero szkicem. 
Słowa kluczowe: architektura, ekologia, osiedla 

Ecological solutions in teams of urban development 

Abstract  
Energy-efficient construction is becoming more popular among the public. With the passage of 
time the earth's climate is changing, and thus attach greater importance to environmental solutions 
that minimize the effects of this phenomenon. Urban planners and architects more often overlook 
the needs of today's society, developing concepts of ecological settlements and cities. In the world 
there are many examples of such solutions. You can allocate them to the flagship examples of 
interesting and green architecture. Some of these ideas have already established, and others are 
only a sketch.  
Keywords: architecture, ecology, housing 
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Sytuacja planistyczna miasta Suwałki 

1. Wprowadzenie 

Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej gminy, określonej 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(zwanym dalej studium), są miejscowe plany zagospodarowania przes-

trzennego (zwane dalej mpzp lub plany miejscowe). Powyższe dokumenty 

planistyczne zostały wprowadzone Ustawą o zagospodarowaniu przes-

trzennym z 1994 r. [1], a ich status prawny został utrzymany w obecnie 

obowiązującej Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z 2003 r. [2].  

Plany miejscowe nie są sporządzane obligatoryjnie (z wyjątkiem 

obszarów, dla których sporządza się je obowiązkowo), decyzje o ich spo-

rządzaniu leżą w gestii lokalnego samorządu. Mogą więc obejmować tylko 

część gminy, a w skrajnych przypadkach gmina może nie dysponować 

żadnym uchwalonym planem. W sytuacji braku planu, sposób zabudowy 

i zagospodarowania terenu zostaje określony w drodze decyzji admini-

stracyjnej, która nie jest zależna od kierunków polityki przestrzennej, 

ustalonych w studium.  

Celem planów miejscowych jest zapewnienie ładu przestrzennego, który 

leży u podstaw planowania przestrzennego. Obowiązkowy zakres ustaleń 

planistycznych został wymieniony w Ustawie [2] oraz określony w Rozpo-

rządzeniu w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. [3]. Powyższy zakres pozo-

stawia jednak pewien margines stopnia szczegółowości regulacji plani-

stycznych. Ponadto nie dotyczy to planów uchwalonych w latach 1995-

2003 (ówczesna Ustawa [1] nie określiła obligatoryjnego zakresu). 

W efekcie poszczególne plany miejscowe mogą się różnić regulacjami, 

w różnym stopniu wpływając na kształtowanie ładu przestrzennego. 

W obecnym stanie prawnym koszty sporządzania oraz realizacji planów 

miejscowych (w zakresie określonym ustawowo) ponoszą samorządy, co 
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może stanowić przyczynę ich niskiej aktywności lub wręcz bierności 

planistycznej. Tymczasem brak planu określającego przeznaczenie terenu 

i charakter zabudowy znacząco zwiększa ryzyko inwestycji, utrudnia ocenę 

rentowności inwestycji, uniemożliwia racjonalną rozbudowę sieci 

drogowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej [4]. Jak zauważa 

Unia Metropolii Polskich chaos przestrzenny negatywnie wpływa na jakość 

życia mieszkańców. Powoduje nieracjonalny wzrost kosztów budowy 

i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej, któremu miasta i 

gminy metropolitalne nie są w stanie sprostać [5]. Z całą pewnością należy 

stwierdzić, iż nieskoordynowana polityka przestrzenna gmin prowadzi do 

tworzenia niewydolnych struktur zabudowy niezgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodaro-

wania Kraju 2030 zwrócono uwagę, iż symptomami braku ładu przestrzen-

nego są niszcząca i rozrzutna ekonomicznie i społecznie suburbanizacja, 

niska jakość przestrzeni publicznej, chaos w formach zabudowy 

i architekturze zespołów urbanistycznych, presja na tereny otwarte, 

destrukcja systemów ekologicznych [6]. Z tego względu istotna jest 

aktywność planistyczna lokalnych samorządów, zarówno w zakresie 

zwiększania obszarów pokrytych planami miejscowymi, jak również 

precyzowania ich ustaleń.  

W celu analizy powyższych aspektów wybrano miasto Suwałki, charak-

teryzujące się znacznym udziałem terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, szczególnie podatnych (ze względu na przeważnie 

rozdrobnioną działalność inwestycyjną) na konflikty przestrzenne. Celem 

opracowania była ocena aktywności planistycznej miasta Suwałki 

w zakresie sporządzania planów miejscowych, stopnia szczegółowości 

wybranych ustaleń planistycznych oraz ich przydatność w tworzeniu ładu 

przestrzennego. 

2. Pokrycie miasta obszarami planistycznymi 

W 1994 r. na obszarze miasta obowiązywał miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki [7] oraz kilka planów 

szczegółowych – uchwalonych na mocy Ustawy o planowaniu przes-

trzennym z 1984 r. [8]. Dokumenty te utraciły moc w 1998 r., w związku 

z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Suwałki [9]. Studium było pięciokrotnie zmieniane 

od tego czasu – ostatnia kompleksowa zmiana została uchwalona w 2012 r. 

i w takiej formie obowiązuje obecnie. 

Pierwsze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwa-

lono na obszarze miasta w 1998 r. Były to dwa plany [10] obejmujące 

łącznie 191,7 ha, co stanowiło 2,9 % obecnej powierzchni miasta. Przez 
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kolejne 3 lata uchwalono rocznie po jednym mpzp [11-13], które 

pokrywały odpowiednio 19,0 ha (0,3%), 33,1 ha (0,5%) oraz 34,4 (0,5%). 

Uchwalone w tym okresie plany miejscowe dotyczyły przede wszystkim 

terenów przemysłowych, które w ówczesnym czasie odgrywały ważną rolę 

w mieście oraz obszarów istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2001 r. 

uchwalono również zmianę studium. 

W roku 2002 uchwalono 4 plany miejscowe [14] o łącznej powierzchni 

70,6 ha, co stanowiło 1,1% obszaru miasta. Uchwalone plany również 

dotyczyły terenów przemysłowych oraz mieszkaniowych w centrum 

miasta. Uchwalone w 2003 r. 6 planów [15] zajmowały powierzchnię 135,6 

ha (2,1% powierzchni miasta). Plany miały na celu zapewnienie ochrony 

istniejącej zabudowy w centrum miasta oraz miejskiego ujęcia wody, jak 

również rozwój terenów usługowych. W 2004 r. sporządzono kolejne 5 

planów [16] obejmujących 146,8 ha, stanowiących 2,2% powierzchni 

miasta. Plany dotyczyły rozwoju sieci drogowej i terenów przemysłowych 

oraz zagospodarowania terenów publicznych. Od 2005 r. plany miały na 

celu uporządkowanie i rozwój funkcji mieszkaniowych i usługowych. 

W 2005 r. uchwalono jedynie 2 plany miejscowe [17] o łącznej powierzchni 

7,5 ha (0,1% obszaru miasta). Oba plany stworzyły warunki do rozwoju 

funkcji usługowej. 

W roku 2006 uchwalono 7 mpzp [18] o łącznej powierzchni 203,5 ha, 

stanowiących 3,1% obszaru miasta. Plany skupiły się przede wszystkim na 

uregulowaniu istniejącej zabudowy w centrum miasta oraz zasad jej 

uzupełniania. Dopiero pod koniec 2006 r. procent pokrycia miasta planami 

miejscowymi przekroczył 10% powierzchni miasta. W 2007 r. uchwalono 4 

plany [19-20] o powierzchni 266,3 ha (4,1% powierzchni miasta), które 

dotyczyły regulacji zabudowy mieszkaniowej, tym razem w części 

zewnętrznej miasta oraz przygotowywaniu terenów pod inwestycje 

usługowe. Uchwalone w 2008 r. 6 planów (w tym pierwsza zmiana planu) 

[20] zajmowały powierzchnię 132,7 ha, co stanowiło 2,0% obszaru miasta. 

Poza regulacją zabudowy istniejącej oraz terenów publicznych plany 

odnosiły się do nowych realizacji drogowych. W 2009 r. uchwalono 5 

planów (w tym jedną zmianę planu) [21-22], obejmujących 205,1 ha (3,1% 

powierzchni miasta). Wszystkie nowe plany wyznaczały rozwój funkcji 

usługowej na terenie miasta. W tym roku pokrycie miasta obowiązującymi 

planami miejscowymi przekroczyło 20%. W 2010 r. uchwalono 3 plany 

oraz 3 zmiany obowiązujących planów [22]. Łącznie uchwalone w tym 

roku plany obejmowały 91,1 ha co stanowiło 1,4% pokrycia planami, 

z tego jedną trzecią stanowiły zmiany. Nowymi planami objęto przede 

wszystkim tereny mieszkaniowo-usługowe w centralnej części miasta.  

W 2011 r. uchwalono 6 planów (w tym jedną zmianę planu) [23] 

o łącznej powierzchni 150,9 ha, stanowiącej 2,3% obszaru miasta. Plany 
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dotyczyły przede wszystkim regulacji terenów istniejącej zabudowy 

w obrzeżnych częściach miasta. W 2012 r. kontynuowano sporządzanie 

planów zewnętrznej części miasta. Uchwalono 4 plany (w tym dwie 

zmiany) [24] obejmujące 509,1 ha (7,8% powierzchni miasta) z czego 

połowę obejmowały zmiany obowiązujących planów. W 2012 r. procent 

pokrycia miasta planami miejscowymi wynosił 30,8%. W 2013 r. nastąpił 

znaczny przyrost terenów inwestycyjnych. Sporządzono 9 planów (w tym 2 

zmiany planów) [25] obejmujących 737,3 ha stanowiących 11,3% pokrycie 

obszaru miasta. W planach miejscowych wyznaczono nowe, rozległe 

tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz usług. W 2014 r. uchwalono 

kolejnych 9 planów (w tym 3 zmiany) [26] obejmujących powierzchnię 

217,6 ha co stanowi 3,3% obszaru miasta. Plany poza wyznaczaniem 

nowych terenów mieszkaniowych skupiały się również na rozwoju 

infrastruktury technicznej oraz lotniska. Uchwalone w tym czasie zmiany 

dotyczyły przede wszystkim terenów usługowych oraz publicznych. 

W 2015 r. uchwalono jedynie 1 nowy plan miejscowy zwiększający tereny 

mieszkaniowe oraz 3 zmiany dotyczące istniejącej zabudowy [27-28]. 

Łącznie plany obejmowały 99,4 ha, stanowiących 1,5% powierzchnia 

miasta, z czego ponad połowę obejmowały zmiany.  

Na koniec 2015 r. na terenie miasta obowiązywało 82 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (w tym 16 zmian) obejmujących 

około 2800 ha, co stanowi około 43% powierzchni całego miasta. Do 

chwili obecnej obowiązuje 10 planów miejscowych uchwalonych na mocy 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Rozkład liczby 

uchwalonych planów miejscowych oraz ich powierzchni przedstawia tabela 

1, wykres 1 oraz rysunek 1. 

Łączna liczba planów miejscowych oraz powierzchnia obszarów 

objętych mpzp wskazuje na znaczne ich rozdrobnienie. Najmniejszy 

uchwalony plan miejscowy obejmował powierzchnię 74 arów. Należy 

również zwrócić uwagę, iż z pośród 82 planów jedynie 2 przekroczyły 

średnią powierzchnię mpzp, która wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

(dane Głównego Urzędu Statystycznego) wynosi około 200,4 ha.  
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Wykres 1. Powierzchnia obowiązującymi mpzp miasta Suwałki w poszczególnych pięcioleciach. 

* w nawiasach podano liczbę obowiązujących mpzp [opracowanie własne] 

Tabela 1. Pokrycie miasta Suwałki miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

Rok 
Liczba 

mpzp 

Powierzchnia miasta objęta mpzp 

w danym roku ogółem 

ha % ha % 

1998 2 191,7 2,9 191,7 2,9 

1999 1 19,0 0,3 210,7 3,2 

2000 1 33,1 0,5 243,8 3,7 

2001 1 34,4 0,1 278,2 4,3 

2002 4 70,6 1,1 348,8 5,3 

2003 6 135,6 2,1 484,4 7,4 

2004 5 146,8 2,2 631,2 9,7 

2005 2 7,5 0,1 638,7 9,8 

2006 7 203,5 3,1 842,2 12,9 

2007 4 184,7 2,8 1108,4 17,0 

2008 6 128,9 (3,8)* 2,0 (0,1)* 1237,3 19,0 
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2009 5 199,8 (5,3)* 3,1 (0,1)* 1437,1 22,0 

2010 6 66,0 (25,2)* 1,0 (0,4)* 1503,1 23,0 

2011 6 148,0 (3,0)* 2,3 (0,0)* 1651,1 25,3 

2012 4 359,4 (149,8)* 5,5 (2,3)* 2010,5 30,8 

2013 9 553,8 (183,5)* 8,5 (2,8)* 2564,3 39,3 

2014 9 192,5 (25,1)* 3,0 (0,4)* 2756,7 42,3 

2015 4 44,3 (55,1)* 0,7 (0,8)* 2801,0 42,9 

* w nawiasach podano powierzchnię zmian obowiązujących mpzp, która nie wpływa na 

zmianę sumarycznej wartości pokrycia miasta planami 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 1. Pokrycie miasta Suwałki miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(stan na 31 grudnia 2015 r.) – Plany uchwalone w latach: 1. 1995-2000, 2. -2005, 3. 2006-2010, 

4. 2011-2015 [opracowanie własne] 
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Rysunek 2. Sytuacja planistyczna miasta Suwałki – stan na 31 grudnia 2015 r.: 1. Obowiązujące 

mpzp, 2. mpzp w trakcie sporządzenia obejmujące nowe tereny, 3. Zmiany obowiązujących 

mpzp [opracowanie własne] 

Na koniec 2015 r. w trakcie sporządzenia było 19 planów miejscowych 

obejmujących zarówno nowe obszary jak i zmiany obowiązujących mpzp. 

Sporządzane plany obejmują obszar około 1660 ha, co stanowi około 

25,4% obszaru miasta. Po uchwaleniu wszystkich planów pokrycie miasta 

planami miejscowymi będzie wynosiło około 63,6% przy łącznej liczbie 

102 planów. Zestawienie przedstawia rysunek 2 i tabela 2. 

Tabela 2. Sytuacja planistyczna miasta Suwałki – stan na 31 grudnia 2015 r. 

 
Powierzchnia 

ha % 

Miasto Suwałki 6524,0 100 

Obszary pokryte mpzp 2801,0 42,9 

Obszary w trakcie sporządzenia mpzp 1660,1 25,4 

- w tym obszary obecnie nie pokryte mpzp 1353,0 20,7 

- w tym obszary obecnie pokryte mpzp 307,1 4,7 

Obszary, dla których nie rozpoczęto 

procedury sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

2370,0 36,4 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Analiza wybranych ustaleń planistycznych 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają m.in. 

przeznaczenie terenów oraz warunki i zasady ich zagospodarowania. 

Głównym kierunkiem jest zmiana przeznaczenia terenów pod wielo-

funkcyjną zabudowę, a więc to jej układ, harmonia, skala oraz cechy 

architektoniczne w znacznym stopniu decydują o ładzie przestrzennym. 

Najbardziej charakterystyczna pod tym względem jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, która przy niedostatecznym określeniu zasad 

i warunków realizacji, ma skłonności do niekontrolowanego rozwoju oraz 

powodowania chaosu przestrzennego w krajobrazie. 

W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę ustaleń obowią-

zujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – łącznie 58 

planów. Analizie poddano zarówno ustalenia wynikające bezpośrednio 

z ustawy i rozporządzenia określających zakres mpzp oraz zasad kształ-

towania ładu przestrzennego. 

3.1. Sytuacja własnościowa terenów budowlanych 

Sytuacja własnościowa terenów zabudowy mieszkaniowej może mieć 

zróżnicowany charakter. Obszary istniejącej zabudowy, szczególnie 

w zabytkowych częściach miast, gdzie przeważa zabudowa kamienicowa, 

charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą działek budowlanych o niewielkiej 

powierzchni. Coraz dynamiczniej rozwijające się tereny budownictwa 

jednorodzinnego wkraczają na tereny do tej pory niezabudowane – tereny 

przedmieść. Cechą charakterystyczną tych terenów jest porolna struktura 

gruntów tzn. działki stosunkowo wąskie i niejednokrotnie znacznie 

wydłużone. Tereny takie nie są przystosowane do rozwoju typowo miejskich 

osiedli mieszkaniowych. W celu przygotowania terenów inwestycyjnych 

oraz stworzenia korzystnych warunków rozwoju wprowadzono wymóg 

sporządzania ustaleń szczegółowych zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym. W rozporządzeniu 

uszczegółowiono zakres wg którego powinny one zawierać określenie 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości 

frontów działek, ich powierzchni oraz kąta położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego. 

Z przeanalizowanych planów miejscowych jedynie 2 wyznaczają tereny 

dla których wymagane jest przeprowadzenie scalenia i ponownego 

podziału gruntu na działki budowlane. Niestety w jednym z nich nie 

zawarto żadnych ustaleń odnośnie parametrów nowopowstających działek. 

W 33 planach z 58 analizowanych pojawił się zapis, iż nie ma potrzeby 
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przeprowadzania scaleń pomimo, że nie we wszystkich przypadkach 

struktura własnościowa jest korzystna dla rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego. W niemalże połowie planów – 23, pominięto całkowicie 

ustalenie, nie odnosząc się do terenów scalanych. Jednak w większości 

planów, w różnym zakresie poczyniono ustalenia parametrów działek.  

Spośród 58 analizowanych planów jedynie 6 określa minimalną 

i maksymalną szerokość frontu działki w zależności od typu zabudowy. 

W 25 planach, a więc niespełna połowie, ustalono maksymalną lub 

minimalną szerokość frontu działki, natomiast w 27 pominięto to ustalenie. 

Podobnie wygląda kwestia powierzchni nowo wydzielanych działek 

budowlanych. W 21 planach określono minimalna powierzchnię działek 

w zależności od typu zabudowy natomiast w 37 planach pozostawiono 

wolną rękę właścicielom gruntów i inwestorom. 

 Często pomijanym ustaleniem, które jest niezwykle ważne 

w przestrzeni w której wprowadza się nowa zabudowę, jest kąt działek 

w stosunku do pasa drogowego. Ustalenie to w znacznym stopniu 

systematyzuje zasady podziału i wpływa regulująco na rozwijająca się 

zabudowę. Z 58 przeanalizowanych planów 19 posiadało ustalenie 

położenia granic w stosunku do dróg, natomiast w 39 ustalenie pominięto. 

Równie ważnym ustaleniem, a niewymaganym przez ustawę i rozpo-

rządzenie, jest proponowany podział działek. W prawdzie ustalenie to nie 

jest i nie może być wiążące – co potwierdzają wyroki NSA, natomiast 

wprowadzenie postulowanych linii podziału może w znacznym stopniu 

przyczynić się do kształtowania ładu przestrzennego. W obowiązujących 

planach Suwałk wyznaczanie postulowanych linii podziału jest dość 

powszechne – określono je w 49 z 58 planów. 

Podsumowując regulacje struktury własnościowej należy uznać, iż ich 

szczegółowość nie jest zbyt wysoka. Jedynie 11 z 58 przeanalizowanych 

planów posiadało łączne ustalenia wszystkich wymaganych parametrów 

działek. W poszczególnych grupach ustalenia posiadała niespełna połowa 

analizowanych planów. Co ciekawe większość z nich zawierała natomiast 

ustalenia niewymagane przepisami prawa. 

3.2. Linie zabudowy 

Rozlewanie się zabudowy oraz jej nadmierne intensyfikowanie poza 

właściwym regulowaniem własnościowym może być kierunkowane 

również przez linie zabudowy. Ponadto mają one nadrzędne znaczenie 

w kontekście kształtowania harmonii zabudowy. Linie obowiązujące 

zapewniają regularny i przewidywalny układ budynków np. poprzez 

tworzenie pierzei. Dlatego też są najczęściej stosowane na obszarach 

intensywnej zabudowy śródmieść oraz wzdłuż ważniejszych przestrzeni 
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publicznych. Na terenach zabudowy bardziej rozproszonej, np. osiedli 

mieszkaniowych, gdzie nie jest wymagane uzyskanie ścisłej linii 

budynków, stosuje się nieprzekraczalną linię zabudowy. Najczęściej 

w planach miejscowych linie zabudowy wyznaczane są jedynie od strony 

przestrzeni publicznych np. ulic. Nie mniej jednak ograniczenie zabudowy 

od wewnętrznej strony działek jest równie ważne. W przypadku działek 

o dużej powierzchni zapobiega to nadmiernemu odsuwaniu zabudowy 

w głąb działek. 

Z przeanalizowanych planów miejscowych wszystkie zawierały 

wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenów 

publicznych. W 14 planach uszczegółowiono linie zabudowy od strony 

wewnętrznej działek. W większości przypadków plany obejmowały 

centralne części miasta, a uszczegółowione linie zabudowy regulowały 

pozostawienie niezabudowanych wnętrz kwartałów. Należy jednak uznać, 

iż wyznaczenie linii zabudowy jedynie od strony ulic, w przypadku osiedli 

mieszkaniowych o typowych działkach budowlanych jest wystarczające. 

Niemalże połowa, bo 23 plany, posiadały fragmentarycznie wyznaczone 

obowiązujące linie zabudowy. Ponownie były to plany miejscowe 

centralnych części miasta, gdzie postulowane jest wytworzenie pierzei ulic, 

placów i innych przestrzeni publicznych. 

Pomimo, że jedynie 14 spośród 58 planów posiadało wyznaczone linie 

zabudowy na całej przestrzeni działki, z czego 9 planów posiadało 

obowiązujące linie zabudowy od strony przestrzeni publicznych, należy 

uznać, iż kształtowanie zabudowy w planach miejscowych miasta przy 

pomocy linii zabudowy jest wystarczające dla zachowania ładu 

przestrzennego osiedli mieszkaniowych. 

3.3. Wysokość zabudowy 

Jednym z najważniejszych parametrów zabudowy jest jej wysokość. 

Wobec postępującego trendu coraz wyższego budowania regulacja 

wysokości zabudowy jest szczególnie ważna. Pośród wymaganych przez 

ustawę i rozporządzenie ustaleń mpzp znalazła się zatem maksymalna 

wysokość zabudowy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż tak samo ważnym 

ustaleniem jak maksymalna wysokość zabudowy jest również jej wysokość 

minimalna. Staje się to szczególnie ważne w sytuacji dopuszczania 

wysokiej zabudowy, aby w sąsiedztwie nie powstawały budynki bardzo 

niskie.  

Pośród przeanalizowanych planów miejscowych jedynie dwa posiadają 

określenie minimalnej i maksymalnej wysokości zabudowy. W jednym 

z nich ustalono wysokość w metrach, zaś w drugim w liczbie kondygnacji 

i metrach. Oba plany reprezentują najnowsze opracowania z 2015 r.. 
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Pozostałe plany odniosły się jedynie do maksymalnej wysokości zabudowy 

co jest zgodne z wymaganiami ustawy i rozporządzenia. W przypadku 

formy ustalenia wysokości zauważalny jest podział – plany starsze mniej 

więcej do 2010 r. w przeważającej większości określały jedynie liczbę 

kondygnacji, natomiast nowsze w większości łączą liczbę kondygnacji 

z wysokością bezwzględną budynków. W 29 z 58 analizowanych planów 

określono maksymalną wysokość zabudowy stosując jeden wskaźnik, 

natomiast 24 planach zastosowano połączone wskaźniki.  

Ustalone wskaźniki wykazują zadowalający poziom szczegółowości 

ustaleń. Za słuszny należy uznać kierunek dwojakiego ustalania wskaźnika 

wysokości co służy zapewnieniu kontroli powstającej zabudowy. W praw-

dzie jedynie 2 plany określiły minimalną wysokość zabudowy, jednak 

zważywszy na fakt, iż ustalenia dotyczą zabudowy mieszkaniowej nie 

odgrywa to większej roli. Niestety w 3 planach nie zawarto ustaleń mó-

wiących o maksymalnej wysokości zabudowy. W dwóch z omawianych 

planów pomimo wyznaczenia terenów budowlanych wprowadzono zakaz 

realizacji nowej zabudowy.  

3.4. Gabaryty zabudowy 

Mówiąc o skali i formie zabudowy, która kształtuje przestrzeń osiedli, 

poza jej wysokością mamy na myśli również inne parametry budynków 

określane według ustawy jako gabaryty zabudowy. Pojęcie to nie posiada 

swojej definicji ani uściślenia jakie parametry budynków je reprezentują. 

Niemniej jednak mówiąc o formie zabudowy poza jej wysokością, należy 

wziąć pod uwagę szerokość elewacji frontowej, formę, wysokość oraz kąt 

połaci dachu oraz zorientowanie kalenicy w stosunku do przestrzeni 

publicznych. Wymienione parametry i wskaźniki decydują o uregulowaniu 

zabudowy pod względem jej skali i formy oraz reprezentacji od strony 

przestrzeni publicznych. 

W przypadku elewacji frontowej jej maksymalną szerokość ustalono 

w 8 planach czyli około 15% wszystkich analizowanych. Należy jednak 

zauważyć, iż maksymalna szerokość budynku, może być również 

ograniczona przez parametr maksymalnej szerokości działki. W kwestii 

formy dachu oraz kąta połaci dachowych ustalenia te we wszystkich 

przeanalizowanych przypadkach występowały łącznie i określono je dla 50 

planów. Pośród dopuszczalnych form dachów znajdowały się niejedno-

krotnie ustalenia zezwalające na dowolne stosowanie wszystkich form 

w zależności od zamierzenia. Zasadność poszczególnych ustaleń nie była 

poddawana analizie, jednakże należy zwrócić uwagę, iż ustalenia mające na 

celu kształtowanie ładu przestrzennego mogą wpływać dysharmonizująco. 

W 41 planach zamieszczono ustalenia określające zorientowanie kalenicy 
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dachu w stosunku do dróg i innych przestrzeni publicznych. Ustalenie to 

jest szczególnie ważne w celu zachowania lokalnych cech architekto-

nicznych zabudowy np. budowania szczytami w stronę drogi. 

Stopień szczegółowości ustaleń dotyczących gabarytów zabudowy jest 

bardzo różny w poszczególnych planach miejscowych. Niewątpliwie ma na 

to wpływ brak definicji oraz sprecyzowania wymogu gabarytów zabudowy. 

Niewielki odsetek planów posiada uregulowaną szerokość elewacji 

frontowych. Pomimo, że większość spośród analizowanych planów określa 

formę oraz parametry dachów to ich zapisy niejednokrotnie nie sprzyjają 

ładowi powstającej zabudowy. Wiele planów posiada dodatkowe ustalenia 

tj. np. poziom posadowienia parteru, stosunek długości ścian szczytowych 

do bocznych, zakaz przesuwania kalenicy dachu w poziomie itp. jednak 

z racji na ich sporadyczność nie włączono ich w wyniki analiz. Wspom-

niane ustalenia dodatkowe należy uznać za wspomagające regulację ładu na 

terenach o ukształtowanym lokalnym charakterze zabudowy. 

3.5. Wskaźniki zagospodarowania terenu 

Ostatnią grupą parametrów kształtujących tereny zabudowy stanowią 

wskaźniki zagospodarowania terenu. Ustawa określa dwa główne 

wskaźniki tj. minimalną i maksymalną intensywność zabudowy rozumianą 

jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej oraz powierzchnię biologicznie czynną. 

W przypadku intensywności zabudowy wskaźnik ten został wprowadzony 

do ustawy w 2010 r. Wcześniej obowiązywał w formie, która do tej pory 

pozostaje w rozporządzeniu, czyli wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki lub terenu.  

Pośród przeanalizowanych planów miejscowych znalazł się tylko jeden, 

w którym określono maksymalną intensywność zabudowy – plan 

uchwalony w 2015 r. W kolejnych 32 planach miejscowych określono 

maksymalną powierzchnię zabudowy zgodnie z definicją zawartą 

w rozporządzeniu do ustawy, natomiast w 25 planach, a więc niemalże 

w połowie, nie określono żadnego ze wskaźników. Powierzchnię 

zabudowaną działki można również w pewnym stopniu regulować poprzez 

ustalenie powierzchni biologicznie czynnej. Ustalenie to zawarto w 51 

planach, jednak w niektórych przypadkach należy je uznać za niekorzystne 

z punktu widzenia wprowadzania zieleni na tereny zabudowy. Chodzi 

o zapisy planów mówiące o niezwykle niskim procencie zieleni, bądź 

takich które w sposób bezpośredni zezwalają na zerowy odsetek zieleni na 

działce. W 7 planach w ogóle nie ustalono powierzchni biologicznie czynnej. 

Zakres uregulowania wskaźników zagospodarowania terenu jest dość 

rozbieżny z wymaganym zakresem według ustawy. Wskaźnik intensywności 
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zabudowy został w zasadzie całkowicie zastąpiony powierzchnią zabudowy 

co nie znajduje uzasadnienia w planach tworzonych po 2010 r. Nie mniej 

jednak inny sposób uregulowania tej kwestii nie ma negatywnego wpływu na 

nadmierne zabudowywanie terenów jak w przypadku nieograniczenia 

zabudowy przez plan miejscowy. Równie niebezpieczny i nieuzasadniony 

w świetle zasady zrównoważonego rozwoju jest stopień uregulowania 

powierzchni biologicznie czynnej działek. Wiele planów nie posiada 

ustalonych wskaźników bądź ich wartości są bezzasadnie niskie. Wprawdzie 

dotyczy to planów w intensywnie zabudowanej, centralnej części miasta nie 

mniej jednak w tych przypadkach powinno się szczególnie warunkować 

rezerwację terenu pod zieleń, której w centrach miast brakuje. 

3.6. Wyniki analizy 

Analiza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wykazała wiele braków. W poszczególnych grupach ustaleń plany zawie-

rające łącznie wszystkie parametry i wskaźniki wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa nie przekraczały 50% analizowanych planów. Biorąc pod 

uwagę wszystkie grupy analizowanych wskaźników, które składają się na 

ocenę stanu regulacji terenów mieszkaniowych należy stwierdzić, iż 

stanowią one 31% wszystkich planów. Z przeanalizowanych planów 18 

zawierało wszystkie ustalenia wymagane ustawą i rozporzą-dzeniem oraz 

tzw. dobrą praktyką. Około 10% planów posiadało ustalenia wskaźników 

które należy uznać za tożsame z wymaganymi. Regulują one te same 

pojęcia i w równym stopniu zapewniają zachowanie harmonii zabudowy 

np. stosowanie powierzchni zabudowanej działki w miejsce wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej. Można więc stwierdzić, iż około 40% 

przeanalizowanych planów warunkuje kontrolowany rozwój w pełnym 

zakresie. Wspomniane plany zajmują powierzchnię około 1080 ha co 

stanowi około 17% powierzchni miasta. 

Pośród analizowanych planów pojawiło się wiele, których zakres 

ustaleń odbiegał w różnym stopniu od wymaganego w niektórych z grup, 

jednak w innych ustalenia posiadały zadawalający poziom regulacji. Plany 

te można podzielić na dwie grupy – plany, które po niewielkich 

uzupełnieniach będą w pełni regulowały rozwój zabudowy oraz plany, 

w których brak dużej części ustaleń może przyczynić się do chaosu 

przestrzennego. W pierwszej grupie znalazło się 18 planów, które stanowią 

31% analizowanych. Zajmują one powierzchnię około 590 ha co stanowi 

9% obszaru miasta. Plany z drugiej grupy, a więc będące źródłem 

potencjalnego zagrożenia dla ładu i harmonii zabudowy zajmują około 310 

ha co stanowi około 5% powierzchni miasta. Należy jednak wziąć pod 



 

 

Sytuacja planistyczna miasta Suwałki 
 

285 

 

uwagę, iż jest to liczba 14 planów, a więc około ¼ analizowanych planów 

w sposób rażący odbiega swoimi regulacjami od wymaganego zakresu. 

Analiza obowiązujących planów miejscowych wykazała również, iż 

funkcjonują plany, których zakres ustaleń jest w znacznym stopniu 

ograniczony, a zagadnienie rozwoju zabudowy w znikomy sposób 

kontrolowany. W grupie tej znalazło się 8 planów miejscowych, które 

obejmują powierzchnię około 340 ha, co stanowi około 5% powierzchni 

miasta i 14% wszystkich przeanalizowanych planów. Zjawisko to jest 

niepokojące, ponieważ niedostateczne uregulowanie zasad kształtowania 

zabudowy może przyczynić się do niekontrolowanego rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego na dużych obszarach. 

Wyniki analizy oraz rozkład planów miejscowych o różnym poziomie 

regulacji przedstawiają tabela 3 oraz rysunek 4. 

Tabela 3. Zestawienie przeanalizowanych planów miejscowych uwzględniające zakres ustaleń 

planistycznych 

Zakres ustaleń planistycznych 

Obowiązujące mpzp Powierzchnia mpzp 

liczba 

% 

wszystkich 

mpzp 

ha 

% 

powierzchni 

wszystkich 

mpzp 

Plany o pełnym zakresie 

ustaleń 
18 31% 1081,7 16,6% 

Plany o zadawalającym 

zakresie ustaleń 
18 31% 587,9 9,0% 

Plany o niedostatecznym 

zakresie ustaleń 
14 24% 310,7 4,8% 

Plany o ograniczonym zakresie 

ustaleń 
8 14% 341,2 5,2% 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 4. Rozkład obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego o różnym 

stopniu szczegółowości regulacji planistycznych dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - 1 – plany o pełnym zakresie ustaleń, 2 – plany w sposób zadawalający 

regulujący tereny zabudowy, 3- plany o niedostatecznym poziomie regulacji planistycznych, 4 – 

plany zagrażające harmonii i ładowi terenów zabudowy [opracowanie własne] 

4. Podsumowanie 

Przeanalizowane plany miejscowe, obejmujące tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, można podzielić na dwie grupy ze względu 

na szczegółowość wybranych ustaleń planistycznych. Pierwsza z nich 

obejmuje plany o pełnym lub przynajmniej zadawalającym stopniu 

szczegółowości regulacji, druga – o niedostatecznym lub ograniczonym 

zakresie ich ustaleń. Najczęściej występują braki związane z ustaleniami 

dotyczącymi struktury działek budowlanych. Sporadycznie wyznacza się 

obszary scaleń i wtórnych podziałów parcelacyjnych, a gabaryty działek są 

zawężane do określenia ich minimalnej powierzchni (tylko w części 

planów ustala się kształt i sytuowanie względem przestrzeni publicznych). 

Częściowo ograniczona została również problematyka planów w zakresie 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. Nieprecyzyjne 

zapisy lub braki w poszczególnych ustaleniach wskaźników nie gwarantują 

harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy w krajobraz przestrzenny, 
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umożliwiając dowolność działań inwestycyjnych, co przy znacznej liczbie 

właścicieli nieruchomości może prowadzić do konfliktów przestrzennych.  

Nieskoordynowana polityka przestrzenna, pozostawiająca dowolność 

inwestowania, prowadzi do daleko idących, negatywnych skutków 

funkcjonowania całych regionów. Jak zauważa Chmielewski, obraz 

polskiej przestrzeni, na który już od około 100 lat ma wpływ planowanie 

przestrzenne, powszechnie oceniany jest bardzo krytycznie. Istnieją także 

poważne przesłanki, że negatywne znamiona tego obrazu, w miarę 

bogacenia się społeczeństwa, będą się pogłębiać prowadząc nie tylko do 

zaniku ładu przestrzennego, ale również do obniżenia ekonomicznych cech 

zagospodarowania i walorów środowiska przyrodniczego [29]. Te ostanie, 

powodujące nieodwracalne straty środowiska naturalnego, mają znamienne 

znaczenie dla funkcjonowania miast i stref podmiejskich. Zagarnianie 

nowych terenów otwartych, do tej pory rolnych, pod inwestycje prowadzi 

do rozlewania się zabudowy oraz nieuniknionego rozrastania się miast. 

Dziś mówimy coraz więcej o mieście-regionie, co niejako automatycznie 

włącza tereny niegdyś otwarte, pozamiejskie, do terenów miasta. Procesy 

powodujące pojawianie się takich miast raczej przybierają na sile niż 

słabną. Stąd, to co dziś nazywamy „obszarami podmiejskimi‖ może stać się 

w przyszłości miastem właściwym. (…) Wszystko więc sprowadza się do 

tego, czy owo rozszerzanie będzie nadal spontaniczne, czy uda się je 

kontrolować. [30]. Prowadzi to do wniosku, iż to właśnie polityka 

przestrzenna gmin wyrażana w dokumentach planistycznych stanowi 

podstawę i główne narzędzie do rozwoju terenów inwestycyjnych, ale 

i ochrony terenów naturalnych. Dlatego też wyznacznikiem oceny sytuacji 

planistycznej nie może być tylko powierzchnia obszarów planistycznych 

w skali danej gminy. Konieczna jest także analiza warstwy stanowiącej 

planów, szczególnie dla terenów rozdrobnionej działalności inwestycyjnej, 

a wnioski z przeprowadzonej analizy powinny stać się podstawą do 

diagnozy sytuacji planistycznej oraz opracowania kryteriów jej 

prowadzenia w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów. 
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Sytuacja planistyczna miasta Suwałki 

Streszczenie 

Celem opracowania była ocena aktywności planistycznej miasta Suwałki w zakresie sporządzania 

planów miejscowych oraz stopnia szczegółowości wybranych ustaleń planistycznych. 

Przeanalizowano dokumenty planistyczne uchwalane w latach 1998 – 2015: w sumie 82 plany 

(w tym 16 zmian), łącznie obejmujących około 2800 ha (około 43% powierzchni całego miasta). 

Kolejne plany są na etapie sporządzania: po ich uchwaleniu około 63% powierzchni miasta 

będzie pokryte obszarami planistycznymi. Analiza wybranych ustaleń planistycznych (w tym 

linii, parametrów i wskaźników zabudowy) wykazała ich znaczny stopień ogólności w części 

planów. Szczególnie dotyczyło to kwestii podziału terenów na działki budowlane – sporadycznie 

przeprowadzano korekty istniejących podziałów własnościowych, nieadekwatnych pod 

zabudowę. Powyższa analiza pozwoliła na usystematyzowanie planów pod względem zakresu 

ustaleń planistycznych. Spośród analizowanych planów prawie 40% charakteryzuje się 

niedostatecznym lub znikomym stopniem szczegółowości, zatem ich przydatność w tworzeniu 

ładu przestrzennego jest ograniczona. 

Słowa kluczowe: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ustalenia planistyczne 

The planning condition of town Suwalki 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the planning activity of town Suwalki in the scope of 

preparation of local plans and the degree of detail of selected planning regulations. Planning 

documents passed in the years 1998–2015 were analysed, comprising a total of 82 plans 

(including 16 amendments) covering approximately 2,800 hectares (approx. 43% of the entire 

area of the town). Other plans are at the stage of preparation. After their passing, approx. 63% of 

the area of the town will be covered by plans. The analysis of selected planning regulations 

(including building lines, parameters, and factors) showed their considerably general character in 

part of the plans. This particularly concerned land division into building plots – adjustments of the 

existing divisions of plots, inadequate for development were sporadically performed. The above 

analysis permitted systematization of plans in terms of the scope of planning regulations. Almost 

40% of the analyzed plans show insufficient or insignificant degree of detail. Therefore, their 

usefulness in the development of spatial order is limited. 

Keywords: local plans of spatial development, planning regulation 



 

290 

Agnieszka Hutniczak
1
, Stanisław Wika

2
, Alina Urbisz

3
 

Zmiany składu florystycznego wybranych siedlisk 

ruderalnych miasta Tychy po 36 latach badań 

1. Wstęp 

Tychy leżą na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, 

nad rzekami Mleczną i Gostynią [1]. Do XVIII wieku na obszarze tym 

rozciągała się Puszcza Pszczyńska a teren obfitował w liczne bagna 

i moczary. Do znaczących zmian w środowisku przyczyniła się 

gospodarcza działalność człowieka. Dynamiczna urbanizacja stworzyła 

warunki do pojawiania się wielu siedlisk sztucznych, które zasiedliły tzw. 

gatunki synantropijne [2].  

Florę ruderalną miasta w latach 1974-75 na obszarze 56 km
2
 badali 

Sendek i Wika [3]. Odnotowali oni 469 gatunków roślin naczyniowych. 

Badania te powtórzono w latach 1998-99 [4]. Autorka [4] porównała swoje 

wyniki z wynikami sprzed 20 lat. Z uwagi na fakt, iż przestrzeń miejska 

sukcesywnie się powiększała a granice miasta przybrały nieco inny kształt 

zdecydowano się po raz trzeci zbadać florę ruderalną roślin naczyniowych. 

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka flory roślin naczyniowych 

wybranych siedlisk ruderalnych miasta Tychy ze szczególnym uwzględ-

nieniem zmian składu florystycznego w różnych okresach jego rozwoju.  

3. Materiały i metody  

Badania florystyczne prowadzone były w sezonach wegetacyjnych 2012 

i 2013 roku. Za stanowisko gatunku przyjęto teren osiedla lub dzielnicy 

wyznaczony zgodnie z planem miasta w skali 1:18 000 [5]: A – osiedle A 

(Anna), B – osiedle B (Barbara), C – osiedle C (Celina), D – osiedle D 

(Dorota), E – osiedle E (Ewa), F – osiedle F (Felicja), G – osiedle G 

(Genowefa), H – osiedle H (Honorata), K – osiedle K (Karolina), L – 
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osiedle L (Lucyna), Ł – osiedle Ł (Łucja), M – osiedle M (Magdalena), N – 

osiedle N (Natalia), O – osiedle O (Olga), P – osiedle P (Paulina), R – 

osiedle R (Regina), S – osiedle S (Stella), T – osiedle T (Teresa), U – 

osiedle U (Urszula), W – osiedle W (Weronika), Z – osiedle Z (Zuzanna), 

Czuł – Czułów, Żw – Żwaków, Gl – Glinka, Mąk – Mąkołowiec, Zaw – 

Zawiść, Wart – Wartogłowiec, Pap – Paprocany, Zwie – Zwierzyniec, Jar – 

Jaroszowice, Wilk – Wilkowyje, Ciel – Cielmice, Urb – Urbanowice (rys. 

2). Badaniami objęte zostały następujące typy siedlisk:  

• tereny kolejowe: perony, międzytorza, nasypy, wykopy kolejowe, 

otoczenie dworców; 

• przydroża: pobocza dróg, ścieżki, chodniki, ulice; 

• przychacia: przypłocia, podwórza, tereny przyzagrodowe, 

otoczenie zakładów przemysłowych; 

• wysypiska śmieci: pryzmy zwiezionej gleby, hałdy; 

• trawniki: boiska; 

• kwietniki (gazony); 

• rowy; 

• nieużytki: porzucone, nieuprawiane pola, miedze; 

• cmentarze (uwzględniono tylko gatunki występujące 

spontanicznie). 

Na terenie każdego stanowiska wykonano spisy flory na wszystkich 

wyróżnionych typach siedlisk.  

Nazewnictwo i systematykę roślin przyjęto za Mirkiem i in. [6]. Każdy 

gatunek został przypisany do jednej z poniższych grup geograficzno-

historycznych: apofity (Ap) – gatunki rodzime na siedliskach 

synantropijnych [6]; archeofity (Ar) – gatunki obcego pochodzenia, które 

przybyły na dany obszar z innych rejonów geograficznych w czasach 

wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych [7, 8]; kenofity (Kn) – 

antropofity trwale zadomowione, przybyłe na dany obszar pod koniec XV 

wieku [8]; efemerofity (Ef) – gatunki obcego pochodzenia nie 

zadomowione trwale na danym obszarze [9]; ergazjofigofity (Erg) – nie 

zadomowione trwale gatunki zdziczałe z uprawy [6, 9]. Gatunki zagrożone 

wyginięciem w skali województwa śląskiego określono za Paruselem 

i Urbiszem [10], z kolei w skali Polski za Zarzyckim i Szelągiem [11]. 

Gatunki objęte ochroną w trakcie badań wyróżniono na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81 – [12]), a następnie 

odwołano się do obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409 – [13]).  

Do przedstawienia podobieństwa flory badanych stanowisk (osiedli lub 

dzielnic) wykorzystano metodę analizy skupień (MS Statistica w. 6.0). 
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W przedstawionej analizie pod uwagę wzięto obecność wszystkich 

gatunków odnotowanych w mieście na siedliskach ruderalnych. 

Czynnikiem różnicującym stanowiska był skład flory roślin naczyniowych. 

Miarą podobieństwa była odległość euklidesowa, obiekty skupiano metodą 

minimalnej wariancji (metoda Warda).  

W celu zobrazowania zmian we florze ruderalnej miasta zastosowano 

wybrane wskaźniki florystyczne (tab. 1), [14].  

Tabela 1. Wskaźniki zmian flory ruderalnej miasta [14]. Zastosowane skróty w tabeli oznaczają 

liczby poszczególnych gatunków we florze ruderalnej miasta, gdzie: Arch – Archeofity, Kn – 

Kenofity, Ef – Efemerofity, Erg – Ergazjofigofity 

Nazwa wskaźnika Cechy charakterystyczne Wzór 

stopień synantropizacji 

(S) 

określa zakres wpływu 

działalności ludzkiej na 

badaną florę 

S = Arch+Kn   (1) 

stopień modernizacji flory 

(M) 

określa stosunek kenofitów 

do archeofitów 
Arch

Kn
M 

     (2) 

stopień labilności 

(I) 

określa udział przybyszów 

niezadomowionych 
I=Ef+Erg      (3) 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Charakterystyka obszaru badań 

Miasto Tychy usytuowane jest na południu Polski, w dorzeczu Wisły. 

Dawniej teren ten był osadą rolniczą. Najstarsze źródła o tej osadzie 

pochodzą z 1467 roku [15].  

Uwzględniając podział fizyczno-geograficzny [16, 17] analizowany 

obszar leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej i Wyżyny Śląskiej.  

Tychy obejmują dwie jednostki geologiczne: zapadlisko przedkarpackie 

oraz antyklinorium śląsko-krakowskie [18]. Zróżnicowane ukształtowanie 

powierzchni miasta jest odbiciem budowy geologicznej. Tereny równinne 

zajmują południowo-zachodnią część miasta. Swym zasięgiem obejmują 

tereny wokół Gostyni i Kotliny Mlecznej. Doliny rzek stanowią krajobraz 

nizinny. 

Obszar miasta pokrywają głównie gleby bielicowe pochodzenia 

lodowcowego a także mady, rędziny oraz gleby bagienne [17, 18]. 

Najważniejszą i największą rzeką Tychów jest rzeka Gostynia 

nazywana Gostynką, która uchodzi do Jeziora Paprocańskiego tj. 

największego zbiornika wodnego miasta [2, 19]. 

Na warunki klimatyczne badanego obszaru wpływa bliskość gór: 

Beskidu Śląskiego i Żywieckiego [2]. Średnia roczna temperatura 
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powietrza wynosi tu 8,1
0
C. Roczne opady atmosferyczne kształtują się na 

poziomie 675 mm. Pierwsze opady śniegu występują zazwyczaj 

w listopadzie [20]. Okres wegetacyjny trwa 210-220 dni [21].  

Tychy nazywane są „zielonym miastem‖ ze względu na wyjątkowe 

bogactwo dendroflory. Na jego terenie odnotowano 206 gatunków, odmian 

i form roślin drzewiastych [22].  

5. Charakterystyka badanych siedlisk 

Tychy posiadają dość zróżnicowany charakter przestrzenny 

i funkcjonalny. Kształt przestrzenny miasta uwidacznia się w krajobrazie 

śródmieścia. Linia kolejowa relacji Katowice – Bielsko Biała dzieli je na 

część północną i południową. Tereny kolejowe są siedliskami, które od lat 

są przedmiotem zainteresowania naukowców. Wytworzone z kamienistego 

tłucznia, żwiru, piasku, żużlu stanowią trudne siedliska dla występowania 

roślin. Rozwój roślin na tych terenach utrudniają m.in.: ruch pociągów, 

resztki ropy, smary, oleje, oraz silne działanie słońca, które powoduje, że 

szyny bardzo szybko się nagrzewają, a ich temperatura dochodzi niekiedy 

nawet do 60 stopni. Wszystkie te czynniki często są przyczyną usychania, 

wykształcania się roślin karłowatych, a nawet całkowitego ich zanikania. 

Z drugiej strony na obszarach tych pojawiają się rośliny związane 

z transportem [23, 24, 25].  

Terminem przydroża określa się pobocza dróg, ścieżki, chodniki, ulice, 

które występują na terenie całego miasta. Bardzo często siedliska te pokryte 

są kostką brukową, przez co rośliny mają utrudniony rozwój. Czynnikiem 

hamującym rozwój roślin jest silne wydeptywanie i ujeżdżanie. Szkodliwy 

wpływ na rozwój flory na tego typu siedliskach mają zanieczyszczenia 

komunikacyjne a także sól używana w okresie zimowym do usuwania 

gołoledzi [23, 25].  

Odrębną grupę siedlisk stanowią przychacia, które występują 

w najbliższym sąsiedztwie siedzib ludzkich i obejmują przypłocia, 

podwórza, tereny przyzagrodowe, otoczenie wokół zakładów przemys-

łowych. Najliczniej siedliska te występują w dzielnicach położonych na 

obrzeżach miasta. 

Charakterystyczne wśród siedlisk antropogenicznych są dzikie 

wysypiska śmieci. Najbardziej widoczne były w Tychach-Zwierzyńcu, ale 

pojawiają się także w różnych dzielnicach i osiedlach miasta. Stanowią one 

główne zagrożenie dla flory miasta. Tworzą je zarówno odpady komunalne, 

jak też przemysłowe. Na siedliskach tych występują trudne warunki do 

życia roślin. Dostęp do tlenu w znacznym stopniu utrudniają produkty 

rozkładów składowanych odpadów. Panujące warunki są przyczyną 

deformacji roślin, ich ograniczonego albo też gwałtownego wzrostu [23, 25].  
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Trawniki stanowią podstawowy element terenów zieleni w mieście. 

W okresie kwitnienia tworzą ciekawy element krajobrazu miasta. Rośliny 

występujące na tego typu siedliskach narażone są jednak na zaniemczysz-

czenia metalami ciężkimi oraz zasolenie [26, 27, 28]. 

Z kolei kwietniki najliczniej występują w centrum miasta. Tworzą je 

głównie rośliny nasadzane do celów ozdobnych, wśród których pojawiają 

się również gatunki spontaniczne.  

Nie bez znaczenia w mieście są takie siedliska jak rowy, zwłaszcza 

rowy mokre. Ich wody przenoszą diaspory wielu gatunków na dużą 

odległość, powodując ich szybkie rozprzestrzenianie się.  

Nieużytki w mieście to obszary, na których z różnych przyczyn 

człowiek zaprzestał swojej działalności przez co utraciły one swoją wartość 

użytkową. Tego typu siedliska bardzo często spotkać można w dzielnicach 

południowych Tychów m.in. w Cielmicach, czy Urbanowicach.  

Interesującym obiektem badań florystycznych są również cmentarze. 

Spontaniczna flora nekropolii bywa zróżnicowana ze względu na wiek 

i sposób ich zagospodarowania. Badaniami objęto: cmentarz przykościelny 

przy parafii p.w. św. Marii Magdaleny (ul. Damrota i ul. Nowokościelna), 

cmentarz Tychy-Cielmice, przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ducha 

Świętego, p.w. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask Tychy-

Urbanowice, cmentarz paprocański, cmentarz Komunalny Tychy-

Wartogłowiec oraz cmentarz Komunalny Tychy-Świerczyniec (ul. Barwna). 

6. Analiza wyników badań 

6.1.  Przynależność systematyczna 

W wyniku prowadzonych, w latach 2012-13, badań terenowych we 

florze siedlisk ruderalnych miasta Tychy odnotowano 529 taksonów roślin 

naczyniowych (tab. 2). We florze ruderalnej miasta dominują gatunki 

rodzime (58% badanej flory). Gatunki zaklasyfikowano do 323 rodzajów 

i 89 rodzin botanicznych. Najliczniej reprezentowana przez gatunki jest 

rodzina Astereaceae (86 gatunków). Licznie reprezentowane są także 

rodziny: Poaceae (45), Lamiaceae (32), Rosaceae (32) i Fabaceae (30). 

Z kolei 31 rodzin reprezentowanych jest tylko przez jeden gatunek. 

Odnotowano występowanie 3 gatunków roślin zaliczonych do nagoza-

lążkowych i 518 roślin okrytozalążkowych. Wśród roślin okrytoza-

lążkowych zaznacza się obecność roślin dwuliściennych (448 gatunków – 

84,7% flory miasta) i jednoliściennych (70 gatunków – 13,2% flory 

miasta). Stwierdzono występowanie 4 skrzypów i 4 paproci, stanowiących 

zaledwie około 1,5% analizowanej flory. W trakcie badań własnych 

potwierdzono występowanie 284 gatunków roślin naczyniowych.  
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Tabela 2. Zestawienie wyników dotyczących bogactwa flory ruderalnej miasta Tychów z trzech 

okresów badawczych 

Lp

. 
Porównywana cecha 

Okres badań 

1978-1979 

(Sendek, Wika) 

1997-1998 

(Lewek) 

2012-2013 

(Hutniczak) 

1. Liczba odnotowanych 

gatunków 

469 505 529 

2. Dominująca grupa geogr.-

histor. – apofity (l. gat.) 

281 323 307 

3. Gatunki obce: 

trwale zadomowione 

niezadomowione trwale 

147 

 

41 

135 

 

47 

139 

 

83 

4. Liczba gatunków 

inwazyjnych 

27 28 38 

5. Nowe gatunki we florze 

miasta (l. gat.): 

por. Sendek, Wika  

por. Lewek 

 

– 

– 

 

136 

– 

  

211  

161  

6. Liczba gatunków 

zagrożonych w skali 

województwa śląskiego 

25 21 25 

7. Liczba gatunków 

zagrożonych w skali kraju 

4 3 2 

Źródło: Opracowanie własne 

Największym bogactwem gatunkowym odznaczają się przydroża, 

tereny kolejowe, przychacia i nieużytki (rys. 1). Interesującym siedliskiem 

są tereny kolejowe, gdzie odnotowano występowanie. rzadkich na Śląsku 

gatunków [10], m.in.: Cystopteris fragilis, Polystichum aculeatum, 

Portulaca oleracea, Vicia cassubica. Na terenach kolejowych stwierdzono 

też wyraźną dominację hemikryptofitów (66,7%). Znacznie mniejszy udział 

procentowy przypada tam terofitom (13,3%). 

Na wszystkich badanych typach siedlisk, z wyjątkiem rowów, 

odnotowano gatunki o szerokim spektrum siedliskowym. Należą do nich 

np. Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Chamomilla suaveolens, 

Conyza canadensis, Dactylis glomerata, Hordeum murinum, Oxalis 

fontana, Setaria pumila. 
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Rysunek 1. Bogactwo gatunkowe badanych siedlisk w 2012-13 roku [29] 

6.2. Cenne składniki flory badanych siedlisk ruderalnych 

W trakcie badań stwierdzono występowanie 182 gatunków rzadkich 

(posiadających 1-2 stanowisk) w skali miasta. Zaklasyfikowano je do 67 

rodzin, z których najliczniejszymi pod względem liczby gatunków okazały 

się być rodziny: Asteraceae (26 gatunków), Rosaceae (16), Lamiaceae 

(11), Solanaceae (7). Wśród gatunków rzadkich nieznacznie przeważają 

antropofity (96 gatunków) nad składnikami flory rodzimej (86). Rośliny te 

pojawiły się m.in.: na przydrożach, terenach kolejowych, wysypiskach 

śmieci i cmentarzach. 

Na terenie miasta odnotowano także 20 gatunków znajdujących się na 

Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego (tab. 3) 

reprezentujących aż 11 rodzin. Wśród gatunków zagrożonych – 10 nie 

zostało odnotowanych we wcześniejszych badaniach na tego typu 

siedliskach. Do ciekawszych elementów flory należy Alchemilla glabra 

wpisany na Czerwoną listę roślin naczyniowych w Polsce [11]. 

Na podstawie obowiązującego w trakcie prowadzonych badań, 

Rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin z 2012 (Dz. U. 2012 nr 0 

poz. 81 – [12]) stwierdzono ponadto występowanie 15 gatunków 

podlegających w warunkach naturalnych ochronie prawnej – (2,8% flory), 

z czego 10 taksonów podlega ochronie częściowej, a 5 – ochronie ścisłej. 

Obecnie zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1409 – [13]) liczba gatunków prawnie 

chronionych na terenie miasta uległa zmianie. 
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Tabela 3. Zagrożone gatunki roślin naczyniowych w skali województwa śląskiego odnotowane 

na terenie miasta Tychy w poszczególnych okresach badawczych. Objaśnienia użytych skrótów: 

X – obecność gatunku, kat. zagr. – kategoria zagrożenia: CR – krytycznie zagrożony, DD – dane 

niedostateczne, EN – zagrożony, LC – najmniejszej troski, NT – bliski zagrożenia, VU – 

narażony 

Lp. Nazwa łacińska 
Sendek, 

Wika 
Lewek Hutniczak kat. zagr. 

1. Achillea ptarmica 

 

X X NT 

2. Alchemilla glaucescens 

  

X VU 

3. Anchusa arvensis X 

 

X LC 

4. Anthemis tinctoria 

  

X VU 

5. Atriplex nitens X X X LC 

6. Chenopodium murale X X X EN 

7. Dianthus armeria X X X EN 

8. Equisetum telmateia 

  

X NT 

9. Erysimum hieraciifolium 

 

X X VU 

10. Filipendula ulmaria X X X NT 

11. Gypsophila fastigiata 

  

X VU 

12. Hieracium aurantiacum 

  

X EN 

13. Hieracium floribundum 

  

X DD 

14. Myosotis discolor 

  

X VU 

15. Ononis spinosa X 

 

X NT 

16. Polystichum aculeatum 

  

X LC 

17. Ribes nigrum X X X DD 

18. Rumex maritimus 

 

X X LC 

19. Rumex palustris 

  

X VU 

20. Vicia cassubica 

  

X VU 

Źródło: [29 – zmienione] 

Ponadto odnotowano obecność gatunków, które w naturalnych 

warunkach podlegają ochronie prawnej, a na badanym terenie stwierdzono 

ich obecność i zaklasyfikowano jako uciekinierów z uprawy. Są to: 

Anemone sylvestris, Aquilegia vulgaris, Eryngium planum, Ornithogalum 

umbellatum.  

Odnotowano również 211 taksonów roślin naczyniowych wystę-

pujących po raz pierwszy, nie notowanych wcześniej podczas badań 

Sendek, Wika [3] a 161 w odniesieniu do badań Lewek [4]. Gatunki 
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pojawiały się na takich siedliskach jak: przydroża, przychacia i wysypiska 

śmieci. Wśród nich dominują apofity. Liczną grupę stanowią też gatunki 

zdziczale z uprawy, co stanowi ok. 34% nowych gatunków. 

6.3. Gatunki obce we florze miasta z uwzględnieniem gatunków 

inwazyjnych  

Na terenie miasta odnotowano 222 gatunki obcego pochodzenia (ok. 

42% badanej flory), z czego 139 to gatunki trwale zadomowione, a 83 – 

niezadomowione trwale. Porównując wyniki sprzed 36 lat stwierdzono 

dwukrotny wzrost liczby tych ostatnich. Antropofity najczęściej pojawiają 

się na przydrożach, przychaciach, terenach kolejowych i wysypiskach 

śmieci. Wśród nich zaznacza się obecność 38 gatunków inwazyjnych. 

W tej grupie roślin na badanym obszarze występują Echinocystis lobata, 

Impatiens glandulifera i Reynoutria japonica, zagrażające rodzimej florze 

i naturalnym zbiorowiskom roślinnym [30], (fot. 1-3). 

  
 

Fot. 1. Echinocystis lobata   

(F. MICHX.) TORR. & A. 

GRAY – Kolczurka 

klapowana 

[fot. Al. Urbisz] 

Fot. 2. Impatiens glandulifera 

ROYLE – Niecierpek 

gruczołowaty  

[fot. A. Hutniczak] 

Fot. 3. Reynoutria japonica 

HOUTT. – Rdestowiec 

ostrokończysty  

[fot. A. Hutniczak] 

6.4. Podobieństwo flor ruderalnych badanych stanowisk (osiedli 

i dzielnic)  

Czynnikiem, który w znacznym stopniu różni florę badanych stanowisk 

w mieście jest skład flory poszczególnych osiedli i dzielnic miasta, co 

związane jest ze zróżnicowaniem siedlisk ruderalnych (rys. 2). 

Najmniejszym bogactwem gatunkowym wyróżniają się osiedla: W, R, L, P, 

T, Ł, U, F, Z, N, G, E – pierwsze skupienie odległość wiązania na poziomie 

9. Drugie skupienie tworzą dwie grupy obiektów. Pierwsza obejmuje 

osiedla A, B, D, C, H, S, O, K, M, z kolei drugą grupę stanowią dawne 
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wsie, dziś dzielnice Tychów: Wilkowyje, Jaroszowice, Zwierzyniec, 

Paprocany, Wartogłowiec, Zawiść, Mąkołowiec, Glinka, Zwierzyniec, 

Czułów, oraz osiedle C. W tym skupieniu wyróżniają się dwie dzielnice: 

Cielmice i Urbanowice (odległość wiązania na poziomie 14). Zarówno 

w Cielmicach jak i Urbanowicach odnotowano występowanie największej 

liczby gatunków roślin naczyniowych (Cielmice – 288 gatunków, 

Urbanowice – 250 gatunków). Bogactwo gatunkowe dzielnicy Cielmice 

może mieć związek z dużą liczbą siedlisk stworzonych przez człowieka 

m.in. place budów, śmietniki, liczne nieużytki, znaczne tereny otaczające 

zakłady przemysłowe, czy szlaki komunikacyjne (obecność Podstrefy 

Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zajezdni 

autobusowej w Cielmicach).  

W trakcie badań na terenie Cielmic zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 2012 (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81 – [12]) odnotowano 

2 gatunki objęte ochroną ścisłą (Centaurium erythraea, Equisetum 

telmateia) i 3 gatunki podlegające ochronie częściowej (Asarum euro-

paeum, Frangula alnus, Hedera helix). Z kolei w Urbanowicach 

odnotowano występowanie 2 gatunków objętych ochroną częściową: 

Convallaria majalis i Ribes nigrum oraz jednego – objętego ochroną ścisłą: 

Centaurium erythraea. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporzą-

dzeniem w sprawie ochrony gatunkowej roślin z 2014 (Dz. U. 2014 poz. 

1409 – [13]), gatunek Centaurium erythraea zmienił swój status i obecnie 

podlega ochronie częściowej (w trakcie badań objęty był ochroną ścisłą). 

Pozostałe wymienione gatunki obecnie nie podlegają już ochronie prawnej. 

Ponadto w Cielmicach odnotowano 8 gatunków wpisanych na Czerwona 

listę roślin naczyniowych województwa śląskiego. Uwagę zwraca 

występowanie na tym terenie Alchemilla glabra – gatunku znajdującego się 

na Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce. Obecność takich 

gatunków roślin, jak Bidens frondosa, Phragmites australis i Rorippa 

palustris, na siedliskach ruderalnych dwóch najstarszych osiedlach A i B 

wskazuje na podmokły w przeszłości teren tych obszarów.  

Ponadto wyróżniono gatunki związane tylko z dzielnicami, zlokali-

zowanymi na obrzeżach miasta, otoczonymi lasami. Głównie były to 

apofity: Quercus robur, Asarum europaeum, Ficaria verna, Galium 

odoratum czy Myosoton aquaticum. Pojawiały się również gatunki 

przywiązane do osiedli zlokalizowanych w centrum miasta np.: Lepidium 

ruderale, Centaurea diffusa, Polygonum aviculare, Artemisia vulgaris, 

Eragrostis minor. 
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Rysunek 2. Liczba gatunków roślin naczyniowych odnotowanych na siedliskach ruderalnych 

w poszczególnych dzielnicach i osiedlach [31 – zmienione], opracowanie: I. Steczek, A. 

Hutniczak]. Objaśnienia użytych skrótów: Czułów – dzielnice miasta, os. Anna – osiedla miasta, 

G176 – liczba gatunków roślin na badanych siedliskach, TSSE – Tyska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna  
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Rysunek 3. Podobieństwo flor ruderalnych badanych stanowisk [29] 

Objaśnienia użytych skrótów: A – osiedle A (Anna), B – osiedle B (Barbara), C – osiedle C 

(Celina), D – osiedle D (Dorota), E – osiedle E (Ewa), F – osiedle F (Felicja), G – osiedle G 

(Genowefa), H – osiedle H (Honorata), K – osiedle K (Karolina), L – osiedle L (Lucyna), Ł – 

osiedle Ł (Łucja), M – osiedle M (Magdalena), N – osiedle N (Natalia), O – osiedle O (Olga), P – 

osiedle P (Paulina), R – osiedle R (Regina), S – osiedle S (Stella), T – osiedle T (Teresa), U – 

osiedle U (Urszula), W – osiedle W (Weronika), Z – osiedle Z (Zuzanna), Czuł – Czułów, Żw – 

Żwaków, Gl – Glinka, Mąk – Mąkołowiec, Zaw – Zawiść, Wart – Wartogłowiec, Pap – 

Paprocany, Zwie – Zwierzyniec, Jar – Jaroszowice, Wilk – Wilkowyje, Ciel – Cielmice, Urb – 

Urbanowice  

6.5. Wskaźniki zmian flory ruderalnej miasta 

Porównanie wartości wybranych wskaźników w trzech okresach 

badawczych (tab. 4) wykazało, że współcześnie flora ruderalna miasta 

charakteryzuje się najwyższą wartością wskaźnika modernizacji i labilności 

flory, z kolei wskaźnik stopnia synantropizacji nie zmienił się znacząco 

w ciągu ostatnich 15 lat, tj. od drugiego okresu badawczego. 
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Tabela 4. Porównanie wskaźników dotyczących zmian we florze ruderalnej miasta Tychy 

w trzech okresach badawczych 

Wybrane wskaźniki      

w kolejnych 

okresach 

badawczych 

Badania flory ruderalnej miasta Tychów 

(Sendek, Wika 

1978-79) 

(po 15 latach badań) (po 36 latach badań) 

stopnia 

synantropizacji (S) 

147 135 139 

stopnia 

modernizacji flory 

(M) 

0,91 0,88 1,32 

stopnia labilności 

(I) 

41 47 83 

Źródło: [29 – zmienione]  

Wskaźnik stopnia modernizacji flory wyrażający stosunek kenofitów do 

archeofitów, najwyższą wartość osiąga w trzecim okresie badawczym, co 

wydaje się być związane ze zwiększającym się w ostatnich latach 

procentowym udziale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (1979 r. 

– 12%, 1999 r. – 29%, 2013 r. – 33% powierzchni miasta). Wartość tego 

wskaźnika charakteryzującego florę pierwszego i drugiego okresu 

badawczego potwierdza, że w krajobrazie Tychów powierzchniowo 

przeważały użytki rolne (łąki, sady, pastwiska) na których dominują 

archeofity.  

Wskaźnik stopnia labilności flory związany jest natomiast z liczbą 

gatunków niezadomowionych trwale i wzrasta w poszczególnych okresach 

badawczych. Stosunkowo duża liczba gatunków zdziczałych z uprawy, 

bądź zawleczonych nieświadomie przez człowieka jest związana z obec-

nością licznych ogródków działkowych na terenie miasta.  

Wartość wskaźnika synantropizacji flory utrzymuje się na stosunkowo 

podobnym poziomie i w najmniejszym stopniu charakteryzuje zmiany we 

florze.  

7. Dyskusja 

Działalność człowieka przyczynia się do powstawania nowych siedlisk 

w mieście, takich jak: tereny kolejowe, przychacia, wysypiska śmieci, czy 

nieużytki. Ma także wpływ na zmiany jakościowe flory. W trakcie badań 

stwierdzono występowanie trudnych do wytępienia gatunków inwazyjnych: 

Echinocystis lobata, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica czy 

Solidago canadensis. Gatunki te notowane są na terenie całego kraju [32]. 

Ich obecność w różnych rejonach Polski może świadczyć o dużej zdolności 

kolonizowania nowych siedlisk oraz konkurencji z innymi gatunkami. 

Wśród roślin inwazyjnych odnotowane zostały nowe taksony (15,8% 
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gatunków obcych) nie notowane wcześniej [3, 4], m.in.: Padus serotina, 

Oxalis corniculata. W trakcie ostatnich lat stwierdzono liczne wystę-

powanie drzew owocowych wzdłuż nasypów kolejowych. Pojedyncze ich 

okazy odnotowano także na przydrożach i wysypiskach śmieci w centrum 

miasta. O sporadycznym pojawianiu się drzew owocowych na siedliskach 

ruderalnych sygnalizowali już Lewek [4], jak również Wika Sb. [22]. Może 

to świadczyć o sadach, których na tym terenie było dużo w czasach, kiedy 

Tychy były jeszcze wsią. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w 

liczbie gatunków objętych ochroną prawną w warunkach naturalnych, które 

odnotowano w Tychach na różnych typach siedlisk ruderalnych. W trakcie 

badań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2012 roku [12] 

gatunki: Centaurium erythraea, Dianthus armeria, Equisetum telmateia, 

Hippophaë rhamnoides, Polystichum aculeatum podlegały ochronie ścisłej, 

z kolei Asarum europaeum, Convallaria majalis, Frangula alnus, Galium 

odoratum, Hedera helix, Ononis arvensis, Ononis spinosa, Ribes nigrum, 

Viburnum opulus, Vinca minor – podlegały ochronie częściowej. Obecnie 

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z 2014 roku [13] gatunki 

wcześniej objęte ochroną częściową zostały zdjęte z listy, z wyjątkiem 

Ononis spinosa, która zachowała swój status. Z kolei gatunki wcześniej 

objęte ochroną ścisłą: Centaurium erythraea, Equisetum telmateia, 

Hippophaë rhamnoides zostały przeniesione na listę roślin podlegających 

ochronie częściowej. Swój status utrzymały tylko dwa gatunki tj.: Dianthus 

armeria i Polystichum aculeatum (ochrona ścisła w przypadku dwóch 

Rozporządzeń [12, 13]). Zmiany te mogą mieć związek z tym, że bardzo 

często rośliny te uprawiane są w ogrodach przydomowych do celów 

ozdobnych, skąd łatwo migrują do środowiska przyrodniczego.  

8. Podsumowanie  

Na terenie Tychów stwierdzono występowanie 529 gatunków roślin 

naczyniowych należących do 89 rodzin. Odnotowano także 211 taksonów, 

pojawiających się po raz pierwszy na terenie miasta, nie stwierdzonych 

wcześniej podczas badań Sendek, Wika [3] a 161 w odniesieniu do badań 

Lewek [4]. Na badanym terenie wyróżniono 20 gatunków wpisanych na 

Czerwoną listę roślin naczyniowych województwa śląskiego należących do 

11 rodzin. Zwiększająca się liczba gatunków obcych (antropofitów), (1978-

79 r. – 188 gat.; 2012-2013 – 222 gat.) przyczynia się do ubożenia flory 

rodzimej. We florze miasta pojawiają się rośliny zdziczałe z uprawy (ok. 

16% flory miasta), co może wynikać z obecności dość dużej liczby 

ogródków działkowych w mieście. Na rozprzestrzenianie się roślin 

zdziczałych z uprawy, bądź też zawleczonych nieświadomie przez 

człowieka wskazuje wysoka wartość wskaźnika labilności (I=83).  
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Często to właśnie od człowieka zależy jakie gatunki wprowadzane są do 

środowiska przyrodniczego. Dlatego bardzo ważna jest wiedza o biologii 

i właściwościach danej rośliny oraz zwrócenie uwagi na gatunki ozdobne, 

jak również na gatunki obce (w tym inwazyjne), które rozprzestrzeniając 

się mogą zagrozić florze rodzimej.  

Podziękowania 
Autorzy pracy serdecznie dziękują Pani dr hab. Aldonie K. Uziębło za 

pomoc w przygotowaniu dendrogramu podobieństwa flor ruderalnych 

badanych stanowisk (rys. 3). 
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Zmiany składu florystycznego wybranych siedlisk ruderalnych miasta 

Tychy po 36 latach badań 

Streszczenie  

Tychy reprezentują jedno z nowocześniejszych miast na Górnym Śląsku. Szybki jego rozwój 

przyczynił się do powstawania tam wielu siedlisk ruderalnych (ang. ruderal habitats) – 

„stworzonych przez człowieka w miastach, osiedlach, osadach, wsiach, wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych, silnie zaburzonych, zanieczyszczonych, narażonych na gwałtowne zmiany‖ 

[33]. Badania nad florą ruderalną miasta prowadzono w latach 2012-2013. Otrzymane wyniki 

w 2012-2013 roku porównano z wynikami podobnych badań prowadzonych w 1974-75 roku [3] 

i 1997-98 [4]. Za stanowisko gatunku przyjęto teren osiedla lub dzielnicy wyznaczony zgodnie 

z planem miasta [5]. Na terenie każdego stanowiska wykonano spisy flory na wyróżnionych 

typach siedlisk (tereny kolejowe, przychacia, wysypiska śmieci, trawniki, kwietniki, rowy, 

nieużytki, cmentarze). Celem badań była charakterystyka flory roślin naczyniowych wybranych 

siedlisk ruderalnych miasta Tychy ze szczególnym uwzględnieniem zmian składu florystycznego 

w różnych okresach jego rozwoju.  

W wyniku prowadzonych badań wykazano wzrost liczby gatunków roślin naczyniowych 

pojawiających się siedliskach ruderalnych (1978-79 rok – 469 gatunków, 1997-98 rok – 505 

gatunków, 2012-2013 rok – 529 gatunków). Zwiększająca się liczba gatunków obcych 

(antropofitów) przyczynia się do ubożenia flory rodzimej. W ostatnich latach obserwuje się 

również wzrost liczby gatunków inwazyjnych. Największe bogactwo florystyczne występuje na 

przydrożach i terenach kolejowych. Przeprowadzone badania wskazują, że działalność człowieka 

w istotny sposób wpływa na zmiany we florze, co ma związek z pojawianiem się nowych 

gatunków, ich rozprzestrzenianiem bądź też zanikaniem.  

Słowa kluczowe: flora ruderalna, siedliska ruderalne, Tychy  
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Changes in floristic composition of selected ruderal habitats of Tychy 

after 36 years of research 

Abstract 

Tychy represent one of the most modern cities in Upper Silesia. The rapid development of the 

city contributed to the creation of new habitats, the so-called ruderal habitats, ―habitats which are 

created by humans in cities, settlements, villages, places along communication routes, which are 

heavily disturbed, polluted and subject to rapid changes‖ [33]. Investigation of ruderal flora of 

city were conducted in the vegetative seasons in 2012 and 2013. The results obtained in the years 

2012-2013 were compared with the results of similar studies conducted in the 1974-75 [3] and 

1997-98 [4]. The area of settlement or neighbourhood was adopted as the stand of the species. 

These places were defined according to the plan of the city [5]. In the area of each stand there 

were made lists of flora in different types of habitats (railway areas, areas around houses, dumps, 

lawns, flower beds, ditches, wasteland, cemeteries). The aim of this study was to characterize the 

flora of vascular plants of selected ruderal habitats of Tychy with particular emphasis put on the 

changes in floristic composition in different periods of the town development.  

The result of this study showed an increase in the number of species of vascular plants occurring 

in ruderal habitats (1978-1979 year – 469 species, 1997-98 year – 505 species, 2012-2013 year – 

529 species). The growing number of alien species (antropophytes) contributes to the 

impoverishment of the native flora. In recent years, there is also an increase in the number of 

invasive species. The greatest floristic richness occurs at the roadsides and railway areas. This 

study indicates that human activity significantly affects the changes of flora. That can be related to 

the occurrence of new species, their spread or disappearance.  

Keywords: ruderal flora, ruderal habitats, Tychy 
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Wybrane aspekty funkcjonowania małych stacji 

narciarskich na przykładzie stacji narciarskiej 

Koziniec Ski w Czarnej Górze 

1. Wprowadzenie, cel pracy i metody 

Obszary wiejskie z gospodarczego punktu widzenia były do niedawna 

kojarzone głównie z działalnością rolniczą. Trend ten się jednak zmienia, 

zwłaszcza w miejscowościach podgórskich, gdzie coraz wyraźniej widać 

rozwój wszelkiego typu usług, zwłaszcza turystycznych [1]. Przykładem takiej 

miejscowości jest Czarna Góra położona na Pogórzu Spisko-Gubałowskim [2] 

w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim i w gminie Bukowina 

Tatrzańska. Właśnie w tej wsi zlokalizowana jest omawiana w pracy stacja 

narciarska Koziniec Ski [Rysunek 1]. Jej położenie na obszarze wiejskim, 

w pobliżu centrum narciarstwa, jakim jest Białka i Bukowina Tatrzańska niesie 

ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty. Celem pracy jest ich 

omówienie w oparciu o informacje, które uzyskano na podstawie przepro-

wadzonych rozmów z przedstawicielami spółki oraz wiadomości zawartych 

w dotychczas opublikowanych pracach z tego zakresu. Wywiady i analizę 

danych pozyskanych z Internetu i publikacji naukowych uzupełniono o własne 

obserwacje w czasie wizyt na omawianej stacji w sezonie narciarskim 

2015/2016.  

2. Analiza wyników 

2.1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Koziniec Ski 

Koziniec Ski jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), 

która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 

i rozpoczęła działalność w roku 2005. Przedsiębiorstwo posiada aktualnie 105 

udziałowców (jeden udział warty jest 1000 złotych). W sumie od udziałowców 

zebrano kwotę 3 190 000 złotych i ta kwota jest kapitałem zakładowym [3]. 

Oczywiście pieniądze te nie wystarczyły do uruchomienia działalności (koszty 

budowy kolei, karczmy, zakupy potrzebnego sprzętu itd.). Z tego powodu 
                                                                
1 damian.heldak@gmail.com, Instytut Geografii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
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spółka zaciągnęła kredyt, która spłaca do dnia dzisiejszego (aktualnie do spłaty 

pozostało ponad 3 miliony złotych). Z racji korzystania z prywatnych pól 

uprawnych potrzebne były do rozpoczęcia działalności dzierżawy pól na sezon 

zimowy. Ponieważ w miejscu tym jest duże rozdrobnienie działek, 

potrzebnych umów o dzierżawę jest aktualnie około osiemdziesięciu. 
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Rysunek 1.Wybrane ośrodki narciarskie w rejonie Czarnej Góry [opracowanie własne]  

2.2. Wyposażenie spółki i świadczone usługi 

Głównym profilem działalności jest prowadzenie stoku narciarskiego, 

na którym znajduje się kolej krzesełkowa długości 650 metrów oraz 3 

wyciągi krzesełkowe o długościach 350, 250 i 120 metrów. Omawiany stok 

dysponuje 4 trasami o długościach od 120 do 1000 metrów. Są to pod 

względem trudności trasy łatwe i bardzo łatwe (przeznaczone głównie do 

nauki jazdy), natomiast trasa główna pod koleją krzesełkową w górnym 

i środkowym odcinku zalicza się do trudnych [4]. Aby móc skorzystać 

z wyciągów należy wcześniej zakupić karnet (szeroka oferta kart 

czasowych od dwóch godzin do 14 dni). Sprzedaż jest dostępna zarówno 

dla klientów indywidualnych, jak i grupowych. W przypadku tych drugich 

istnieje możliwość negocjacji cen. Zakupione karnety uprawniają do 

skorzystania z każdego z omówionych wyciągów. Ich sprzedaż jest 

głównym źródłem dochodów omawianego przedsiębiorstwa. 
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Aby utrzymywać stok jak najlepszej jakości, spółka dysponuje dwoma 
ratrakami, które wyrównują nawierzchnię naśnieżonego stoku każdej nocy 
(a w razie konieczności także w ciągu dnia). Ponadto na stoku rozsta-
wionych jest dziesięć armatek śnieżnych, które sztucznie dośnieżają stok 
przy ujemnych temperaturach. 

Oprócz świadczenia usług związanych z narciarstwem zjazdowym, 
spółka oferuje również możliwość spędzenia czasu w dużej, dwupozio-
mowej, mieszczącej nawet 500 osób jednocześnie, drewnianej karczmie. 
W niej następuje sprzedaż napojów gorących (szeroki wybór kawy 
i herbaty) i zimnych, zarówno alkoholowych jak i bezalkoholowych. 
Można również skorzystać z szerokiej oferty przyrządzanych na miejscu 
dań obiadowych i barowych. W ofercie obecne są również desery, takie jak 
ciasta czy galaretki. 

Wspomniana karczma wykorzystywana jest powszechnie także poza 
sezonem zimowym, jako miejsce organizacji wesel, chrzcin i innych 
imprez okolicznościowych.  

Nowym pomysłem, który w sezonie 2015/2016 okazał się strzałem 
w dziesiątkę, było uruchomienie tak zwanej bawialni, gdzie można 
zostawić pod profesjonalną opieką dzieci już od trzeciego roku życia. Na 
jej wyposażeniu jest między innymi telewizor z anteną satelitarną 
z kanałami dla dzieci, tor przeszkód z basenem wypełnionym kulkami (tak 
zwany małpi gaj), liczne gry sprawnościowe, puzzle oraz bardzo chętnie 
wykorzystywane przez dzieci kolorowanki. Oprócz tego bawialnia 
dysponuje licznymi zabawkami, w tym lalkami, samochodami, klockami, 
a także składanymi torami kolejowymi. W samym sezonie 2015/2016 
z bawialni skorzystało kilkaset dzieci. 

Spółka dysponuje również miejscami parkingowymi dla samochodów 
osobowych i autokarów. Nie brakuje również wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego, instruktorów, a także ratowników TOPR. 

2.3. Struktura organizacyjna spółki 

Działalnością spółki kieruje zarząd na czele z prezesem (aktualnie 
Agata Mól Morańda). W skład zarządu wchodzi także wiceprezes i członek 
zarządu. Działalność zarządu kontroluje rada nadzorcza, w skład której 
wchodzi aktualnie 5 osób [3]. Oprócz tego istnieją struktury odpowie-
dzialne za poszczególne sektory działalności spółki. W przypadku 
wyciągów i kolejki krzesełkowej jest to szef kolei, któremu podlegają 
osoby odpowiedzialne za ratrakowanie i ogólne przygotowanie stoku. Szef 
gastronomii odpowiedzialny jest z kolei za nadzór nad przygotowaniem 
posiłków, obsługę sali oraz zamawianie produktów spożywczych i wpro-
wadzanie ich do systemu GASTRO. Bezpośrednio podlegają oni zarzą-
dowi, który kontroluje i nadzoruje także pracę osób odpowiedzialnych za 
sprzątanie, parkingi, odśnieżanie i prowadzenie bawialni.  
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2.4. Mocne strony działalności przedsiębiorstwa 

Stacja narciarska Koziniec Ski przyciąga do siebie narciarzy z wielu 

powodów. Jednym z nich, o którym często mówią klienci karczmy jest 

spokój oraz brak zatłoczenia ulic, parkingów i samego stoku, co jest 

standardem w samej Białce Tatrzańskiej [Rysunek 2]. Nigdy nie zdarzyło 

się, aby klientów stoku było tak dużo, żeby trzeba było zamykać parking 

i wjazd na teren stacji. W samej Białce Tatrzańskiej takie sytuacje zdarzają 

się rokrocznie.  

Wydaje się, że atrakcyjny dla narciarzy jest widok na Tatry Bielskie 

z charakterystycznymi, widocznymi na pierwszym planie panoramy trzema 

szczytami (Hawrań, Murań i Płaczliwa Skała), które można podziwiać ze 

stoku i karczmy. 

Do skorzystania z usług spółki zachęca wspomniana wcześniej w pracy 

duża, dwupoziomowa karczma. Oprócz możliwości zamówienia jedzenia 

i picia, karczma często służy narciarzom jako miejsce chwilowego 

odpoczynku od jazdy.  

Koncepcja bawialni na stoku również zdaje egzamin i przyciąga 

zwłaszcza rodziców z dziećmi. Oprócz możliwości pozostawienia dzieci 

powyżej 3 lat na czas korzystania ze stoku, bawialnia oferuje możliwość 

pozostawienia młodszych dzieci, pod warunkiem pozostania rodzica. 

Klienci bawialni, według pracowników tego miejsca uważają to za jeden 

z najlepszych pomysłów, jaki ostatnio spotkali na stokach narciarskich. 

Mocną stroną działalności stacji narciarskiej Koziniec Ski jest również 

oświetlenie stoku, możliwość sztucznego naśnieżania oraz ratrakowania 

jego powierzchni. Jednak w tym miejscu trzeba przyznać, że jest to swego 

rodzaju standard na wyciągach narciarskich w tej okolicy. 

Oprócz oferty dla klienta indywidualnego istnieje na terenie spółki 

również możliwość wynajęcia części stoku pod organizację amatorskich 

i profesjonalnych zawodów narciarskich i snowboardowych. 

Dla klientów stoku narciarskiego nie bez znaczenia jest również fakt 

dobrze rozwiniętej bazy noclegowej. Funkcjonuje tutaj kilkanaście 

pensjonatów a w pobliżu stoku powstał czterogwiazdkowy Hotel 

Montenero. 

O dobrym prosperowaniu spółki świadczy fakt otrzymania przez nią 

tytułu „Efektywna Firma 2013 Województwa Małopolskiego‖, który to 

tytuł otrzymywały przedsiębiorstwa, których średnia efektywność w dwóch 

poprzednich latach była większa niż 5 procent [5]. 
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Rysunek 2. Zatłoczony stok narciarski w Białce Tatrzańskiej [6]  

2.5. Wybrane problemy przedsiębiorstwa oraz czynniki 

hamujące jego rozwój 
Wymienione mocne strony przedsiębiorstwa mogą wskazywać na to, że 

przedsiębiorstwo to świetnie się rozwija i nie boryka się z żadnymi proble-
mami. Jednak wywiad przeprowadzony z członkami zarządu wskazuje na 
to, że jak każda firma, również i ta ma swoje słabe strony i można w niej 
wskazać czynniki hamujące jej rozwój.  

Pierwszym z nich, który jest widoczny także na innych obszarach Polski 
południowej [7], jest duże rozdrobnienie działek w gminie Bukowina 
Tatrzańska, w tym także na terenie zajętym przez stację narciarską. Na 
powierzchni około 1 km

2
 istnieje potrzeba dzierżawy pól od około 80 osób. 

To powoduje nie tylko problemy formalne (duża ilość umów o dzierżawę, 
spora ilość przelewów), ale zawsze niesie ze sobą ryzyko problemów 
z niektórymi dzierżawcami (często próbują oni negocjować ceny a zdarza 
się również, że żądają nierealnych kwot za niewielkie, kilkumetrowe 
fragmenty działek). Póki co jednak wszystkie umowy o dzierżawę pól są 
podpisane, chociaż wymagało to sporej ilości czasu poświęconego na 
negocjacje i stworzenie maksymalnie sprawiedliwego systemu dzierżawy 
od każdego z właścicieli działek. 

Kolejny problem dotyczy finansów przedsiębiorstwa. Nie da się ukryć, 
że koszty budowy stacji narciarskiej i karczmy były bardzo duże i liczone 
w milionach złotych. Stąd też nie udało się zebrać całej kwoty potrzebnej 
na inwestycję. Zebrany kapitał zakładowy (3 190 000 zł) został wzbo-
gacony o pieniądze pochodzące z kredytu. Na szczęście udaje się go 
corocznie spłacać zgodnie z planem. Aktualnie spółka ma do oddania 
jeszcze ponad trzy miliony złotych.  
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Nie tylko koszty założenia działalności były wysokie. Również funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa wiąże się z wysokimi kosztami działalności. 
Wliczyć należy w nie podatek opłacany w gminie rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, wspomniane koszty spłaty kredytów i dzierżaw oraz koszty 
pracy pracowników i zarządu. W spółce w sezonie pracuje bowiem 
kilkanaście osób. Każdemu z pracowników firma gwarantuje codziennie 
posiłek.  

Istotne są również koszty zakupów artykułów żywnościowych oraz 
napojów do karczmy, materiałów biurowych, materiału opałowego, koszty 
energii elektrycznej (związanej nie tylko z oświetleniem ale także pracą 
armatek śnieżnych) oraz paliwa do ratraków. Wszystkich kosztów 
działalności nie sposób w tym miejscu wymienić. 

Działalności spółki w ostatnich sezonach nie sprzyja również pogoda. 
Wystarczającym na to dowodem jest zakończony sezon narciarski 
2015/2016, w którym to w ogóle nie udało się uruchomić wyciągów 
narciarskich w grudniu (wyciągi ruszyły dopiero po Nowym Roku). Straty 
z tego tytułu liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych. W omawianym 
sezonie również po jego otwarciu występowały liczne problemy z pogodą, 
do których należy zaliczyć wyjątkowo częste wiatry halne przynoszące 
odwilż, opady deszczu notowane w lutym i rekordowo wysokie tempe-
ratury (w ciągu dnia zdarzało się, że temperatura przekraczała 10 stopni 
Celsjusza). W sposób istotny wpływało to na jakość pokrywy śnieżnej 
i często zniechęcało narciarzy do korzystania ze stoku. 

Warto pamiętać, że Czarna Góra i położona w tej miejscowości stacja 
narciarska Koziniec Ski leży nieco na uboczu głównego centrum narciar-
stwa gminy, jakim jest Bukowina i Białka Tatrzańska. Z tym faktem 
związana jest konkurencja między stacjami narciarskimi położonymi 
w różnych miejscowościach. Nie da się ukryć, że sama Białka Tatrzańska 
jest miejscowością dużo bardziej znaną i lepiej rozreklamowaną niż Czarna 
Góra – nie może więc dziwić fakt większej ilości turystów w tej pierwszej 
miejscowości. Mimo to udaje się jednak za pomocą mocnych stron przed-
siębiorstwa wymienionych w poprzednim punkcie pracy, przyciągnąć 
odpowiednią ilość narciarzy. Pozytywnym trendem jest również ober-
wowany ostatnio trend wzajemnej współpracy stacji narciarskich na terenie 
gminy, którego dowodem jest istnienie wspólnego karnetu Tatry Ski [8], 
z którego można korzystać na wszystkich stacjach objętych programem. Jest 
to z całą pewnością spore ułatwienie i komfort dla klientów. 

Ostatnim z ważniejszych problemów spółki jest oczywiście sezonowość 
działalności. Na dobrą sprawę sezon rozpoczyna się zwykle w drugiej 
połowie grudnia a kończy w połowie marca. Jest to więc tylko ¼ roku. 
Sytuację nieco ratuje w tym przypadku karczma, która funkcjonując cało-
rocznie, jest chętnie wynajmowanym obiektem pod organizację różnych 
imprez okolicznościowych, takich jak wesela, chrzciny czy też komunie.  
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3. Podsumowanie i wnioski 

Stacja narciarska Koziniec Ski w Czarnej Górze jest przykładem dużej 
inwestycji na obszarze wiejskim w pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Jej założeniu sprzyjały korzystne warunki naturalne, związane z wyso-
kością nad poziomem morza oraz odpowiednim ukształtowaniem terenu 
[9]. Pomimo sporych kosztów udało się uruchomić działalność gospo-
darczą, z czym związana była zdolność do lokalnej współpracy wielu osób, 
często o różnych interesach. Dowodzi to wykształceniem wśród 
mieszkańców wioski tak zwanych cech przedsiębiorczych [10]. Bez nich 
teren zajęty obecnie przez spółkę w dalszym ciągu wykorzystywany byłby 
tylko rolniczo w sezonie letnim. 

Podsumowując, do najważniejszych mocnych stron działalności spółki 
Koziniec Ski należy: 

 dobra lokalizacja z robiącą wrażenie panoramą Tatr Bielskich; 

 dobrze rozwinięta infrastruktura narciarska z 3 wyciągami 
orczykowymi i jednym wyciągiem krzesełkowym; 

 brak tłoku na stoku, w okolicy wyciągu i w samej Czarnej Górze 
dużo większy spokój i mniejsza ilość turystów; 

 duża karczma z bogatą ofertą gastronomiczną; 

 możliwość pozostawienia dzieci w bawialni; 

 dobra baza noclegowa; 

 dobrze rozwinięte usługi dodatkowe, takie jak oferta szkółek 
narciarskich, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego; 

 oświetlenie stoku, możliwość sztucznego naśnieżania i ratrakowania 
stoku; 

 przynależność do wspólnego karnetu Tatry Ski, co ułatwia 
korzystanie przez narciarzy z różnych stacji narciarskich; 

Jak w każdym przedsiębiorstwie również omawiana stacja musi mierzyć 
się z trudnościami. Do najważniejszych z nich należą: 

 spore koszty działalności związane ze spłatą kilkumilionowego 
kredytu, opłatami związanymi z podatkami i bieżącą działalnością 
(w tym koszty pracy); 

 duża konkurencja ze strony lepiej rozpoznawalnych pod względem 
narciarskim miejscowości takich jak Białka i Bukowina Tatrzańska; 

 spore rozdrobnienie działek i związane z tym problemy z dzier-
żawami pól; 

 uzależnienie działalności od pogody i jej sezonowość (poza 
organizowanymi imprezami okolicznościowymi); 

Generalnie funkcjonowanie przedsiębiorstwa należy określić bardzo 
pozytywnie. Jest ono bowiem świetnym przykładem wykorzystania 
zastanych warunków naturalnych do celów gospodarczych [11]. Przynosi 
już teraz spore korzyści dla lokalnej społeczności ucząc ich współpracy dla 
osiągnięcia wspólnych celów a przede wszystkich dając bezpośrednio 
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miejsca pracy dla kilkunastu osób. Napływ narciarzy na stok daje miejsca 
pracy również pośrednio, wpływając na większą ilość gości w miejscowych 
pensjonatach i hotelu. 

Stacja narciarska Koziniec Ski w Czarnej Górze może być ponadto 
inspiracją dla innych gmin i miejscowości podgórskich, które mają problem 
z aktywizacją gospodarczą ludności, a gdzie istnieją korzystne warunki do 
otworzenia własnego stoku narciarskiego. Duża rola w tym zakresie 
przypada lokalnemu samorządowi terytorialnemu [12].  

Podziękowania 

Autor pragnie podziękować przedstawicielom spółki Koziniec Ski za 
okazaną życzliwość oraz wszelkie uzyskane informacje, które umożliwiły 
powstanie niniejszego opracowania. 
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Wybrane aspekty funkcjonowania małych stacji narciarskich na 
przykładzie stacji narciarskiej Koziniec Ski w Czarnej Górze 

Streszczenie 
Celem pracy było przedstawienie mocnych i słabych stron funkcjonowania małej stacji 
narciarskiej Koziniec SKI położonej w gminie Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim 
(województwo małopolskie). Aby zrealizować ten cel posłużono się danymi z wywiadów 
z zarządem spółki, które uzupełniono własnymi obserwacjami z pobytu na terenie spółki 
i danymi z Internetu. W ten sposób udało się określić strukturę organizacyjną spółki, jej ofertę 
usługową oraz mocne i słabe strony funkcjonowania. Położona poza centrum narciarstwa (którym 
w tej gminie jest Białka Tatrzańska) stacja stara się konkurować między innymi innowacyjnymi 
pomysłami (bawialnia). Mocnymi stronami Koziniec Ski jest również dobra baza narciarska 
z kilkoma trasami narciarskimi o różnym stopniu trudności, dobre przygotowanie stoku (armatki 
śnieżne, ratraki, oświetlenie), mniejszy ruch na stoku i w samej miejscowości, co stwarza lepsze 
warunki do wypoczynku, duża karczma z bogatą ofertą gastronomiczną indywidualnym 
podejściem do klienta oraz dobrze rozwinięte usługi dodatkowe (wypożyczalnie, szkółki 
narciarskie). Problemami z kolei są duże zobowiązania finansowe, większa rozpoznawalność 
większych ośrodków narciarskich (Białka i Bukowina Tatrzańska), spore koszty działalności 
i duże rozdrobnienie działek, co wpływa na trudności z dzierżawami i sezonowość działalności. 
Przedsiębiorstwo to jednak należy oceniać bardzo dobrze - jest lokalnym przykładem 
przedsiębiorczości, dającym miejsce zatrudnienia i przynoszącym zyski dla mieszkańców. Może 
ono posłużyć jako dobry przykład wykorzystania warunków przyrodniczych do celów 
gospodarczych dla innych podgórskich miejscowości 
Słowa kluczowe: turystyka narciarska, stacja narciarska, wyciąg narciarski, Podhale, 
przedsiębiorczość 

Selected aspects of functioning small ski station on the example  
of Koziniec Ski in Czarna Góra 

Abstract 
The aim of the study was to present the strengths and weaknesses of the functioning of the small 
ski station Koziniec Ski located in Bukowina Tatrzańska commune, in tatrzański county 
(małopolskie voivodeship). To achieve this goal was used data from interviews with company 
management, which complemented own observations from that place and data from the Internet.  
This made it possible to determine the organizational structure of the company, its service offer 
and the strenghths and weaknesses of the operation. Located outside the ski center (which in this 
commune is Białka Tatrzańska), Koziniec Ski station is trying to compete with innovative ideas 
(for example playing room for children). Strenghts Koziniec Ski is also a good skking base with 
several ski tracks of varying difficulty, well prepared slope (snow cannons, snow groomers, 
lightning), less traffic on the slope and in the village (in comparation with Białka Tatrzańska), 
what creates better conditions for recreation, a large wooden tavern with a wide catering offer and 
individual customer approach. Important are also well-developed additional ski services (ski 
schools and ski hire companies). Problems in turn, for example, are big financial commitment, 
greater recognition of the larger ski resorts (Białka and Bukowina Tatrzańska), seasonality, 
considerable operating costs and fragmentation of plots, wwhich affects the difficulty of leases. 
The company, however, should be assessed very well - it is an example of local entrepreneurship, 
giving the employment and other profitable for the residents of Czarna Góra. It can be used as a 
good example of the use of natural conditions for economic purposes for other mountainous 
villages. 
key words: ski tourism, ski station ski lift, Podhale, entrepreneurship 
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Poziom funkcji turystycznej w 2014 roku  
w gminach związanych terytorialnie  

z polską częścią Transgranicznego Rezerwatu 
Biosfery Polesie Zachodnie  

1. Wprowadzenie  

Funkcję danego obszaru najczęściej określa się na podstawie głównych 
dziedzin działalności jakimi zajmują się mieszkańcy tegoż terenu. 
Działania te przynoszą różnorodne skutki ekonomiczno-społeczne jedno-
tce osadniczej – rozwój, brak zmian lub upadek [1]. Funkcja turystyczna 
obszaru (m.in. regionu, gminy, miejscowości) to szeroko rozumiana 
działalność społeczno-ekonomiczna, która jest skierowana na turystów, 
którzy przybyli na wypoczynek, a pełniona przez określony teren i jego 
mieszkańców [2-5]. Fischbach [6] uważa, że jednostkę przestrzenną można 
uznać za pełniącą funkcje turystyczną wtedy, gdy turystyka stanowi w niej 
jedną ze znaczących form działalności społeczno-gospodarczej. Majewska 
[7] i Siejkowska [8] zauważyły, że w Polsce funkcja turystyczna ma 
zwykle charakter komplementarny i uzupełniający, rzadko zaś wiedze 
wśród dziedzin życia gospodarczego mieszkańców.  

Analiza piśmiennictwa wskazuje na występowanie dwóch podsta-
wowych grup narzędzi wskaźnikowych, które definiują poziom rozwoju 
turystycznego danego obszaru [9-12]. Są to: 
I. Wskaźniki intensywność ruchu turystycznego, do których możemy zaliczyć 

m.in.: 

 Wskaźnik Charvata 

𝑊𝐶𝑎𝑟𝑣𝑎𝑡𝑎 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑦𝑐   𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤×100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑠𝑡𝑎 ł𝑦𝑐  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 ń𝑐ó𝑤
   (1) 

 Wskaźnik frekwencji (wykorzystania bazy noclegowej) Szwichtenberga 
i Borzyszkowskiego  

𝑊𝑓𝑟𝑒𝑘𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑦𝑐   𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤×100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑠𝑡𝑎 ł𝑦𝑐  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 ń𝑐ó𝑤  × 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑑𝑛𝑖  𝑤  𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚  𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒

          

 

                                                                
1 agata.kobylka@gmail.com, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Agrobioinżynierii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, http://www.up.lublin.pl/agrobio-struktura/?id=376 

(2) 

mailto:agata.kobylka@gmail.com
http://www.up.lublin.pl/agrobio-struktura/?id=376
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 Wskaźnik Schneidera  

𝑊𝑆𝑐𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡 ó𝑤  𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑗 ą𝑐𝑦𝑐  𝑧 𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤×100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑠𝑡𝑎 ł𝑦𝑐  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 ń𝑐ó𝑤
 (3) 

 Wskaźnik Deferta  

𝑊𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡 ó𝑤  𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑗 ą𝑐𝑦𝑐  𝑧 𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤

𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐 𝑛𝑖𝑎  𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜  𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢  𝑤  𝑘𝑚 2   (4) 

 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych  

𝑊𝑤𝑚𝑛 =

 
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑦𝑐   𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤  ×100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐   𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐  𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒 .  × 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑑𝑛𝑖  𝑤  𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚  𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒
 

         (5) 

II. Zagospodarowanie turystyczne w gminie: 

 Wskaźnik Baretje'a i Deferta  

𝑊Baretje ′ a−Deferta  =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐   𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐  𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐   ×100

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑠𝑡𝑎 ł𝑦𝑐  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 ń𝑐𝑤  𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢
 (6) 

 Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej  

𝑊𝑟𝑏𝑛 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐   𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑗 ą𝑐𝑦𝑐  𝑧  𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔 ó𝑤

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐   𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐  𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐 
  (7) 

 Wskaźnik gęstości bazy noclegowej  

𝑊𝑔𝑏𝑛 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑢𝑟𝑦𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦𝑐   𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐  𝑛𝑜𝑐𝑙𝑒𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐 

𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐 𝑛𝑖𝑎  𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜  𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢  𝑤  𝑘𝑚 2    (8) 

 Wskaźnik przedsiębiorstw w sektorze turystycznym (sekcji I wg PKD 

2007: działalność gospodarcza związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi)  

𝑊𝑝𝑠𝑡 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡 ó𝑤  𝑧𝑎𝑟𝑒𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐   𝑤  𝑠𝑒𝑘𝑐𝑗𝑖  𝐼

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑠𝑡𝑎 ł𝑦𝑐  𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎 ń𝑐ó𝑤
  (9) 

 Wskaźnik udziału przedsiębiorstw turystycznych  

𝑊𝑢𝑝𝑡 =  
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑡𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡 ó𝑤  𝑧𝑎𝑟𝑒𝑗𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐   𝑤  𝑠𝑒𝑘𝑐𝑗𝑖  𝐼

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎  𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡 ó𝑤  𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑐 𝑧𝑦𝑐  𝑜𝑔ół𝑒𝑚
 (10)  
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2. Cel pracy  

Celem badań było określenie poziomu funkcji turystycznej w 22 

gminach, na których terenie położony jest Transgraniczny Rezerwat Biosfery 

Polesie Zachodnie. Dokonano również rankingu gmin pod względem 

wskaźników syntetycznych i wyodrębniono gminy podobne pod względem 

intensywności ruchu turystycznego i zagospodarowania turystycznego.  

3. Materiały i metody  

3.1. Charakterystyka obszaru badań  

Międzynarodowa Sieć Rezerwatów Biosfery UNESCO skupia obecnie 

w 120 krajach 651 tego rodzaju obszarów. 15 spośród nich to rezerwaty 

transgraniczne, z czego 4 znajdują się w Polsce [13]. Transgraniczny Rezerwat 

Biosfery Polesie Zachodnie jest drugim w Polsce i trzecim w Europie 

trójstronnym rezerwatem transgranicznym. Powstał on 11 lipca 2012r. 

z połączenia 3 rezerwatów biosfery, które zostały scharakteryzowane w tabeli 1.  

Tabela 1. Charakterystyka krajowych rezerwatów biosfery, z których utworzony został 

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie   

Nazwa 

Rok 

otrzymania 

statusu 

Kraj Obszar jaki obejmował 

Rezerwat Biosfery Polesie 

Zachodnie 
2002 Polska 

Pojezierze Łęczyńsko-

Włodawskie, Poleska Dolina 

Bugu 

Szacki Rezerwat Biosfery 2002 Ukraina 

Pojezierze Szackie – obszar 

największych jezior na 

Ukrainie 

Rezerwat Biosfery Polesie 

Nadbużańskie 
2004 Białoruś Polesie Brzeskie (Zachodnie) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14-18] 

Rezerwat administracyjnie położony jest na obszarze 22 gmin (1 gmina 

miejska, 3 gminy miejsko-wiejskie, 18 gmin wiejskich) i 6 powiatów 

województwa lubelskiego [19, 20] o łącznej powierzchni 309 897 ha, co 

stanowi 12,3% powierzchni województwa lubelskiego. Obszar ten w 2014 

r. zamieszkiwało 134 167 osób, co stanowiło 6,2% ludności województwa 

lubelskiego. Gęstość zaludnienia wynosiłą 43,3 osoby/km
2
 i była prawie 

dwa razy mniejsza niż gęstość zaludnienia województwa lubelskiego. Na 

terenie Rezerwatu wyznaczono strefę centralną, która jest przeznaczona do 

długofalowej ochrony, jak również strefy buforową i przejściową, które 

mogą być użytkowane, m.in. turystycznie [21].  
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Elementami krajobrazu Polesia Zachodniego o najwyższej wartości 

przyrodniczej są: dolina Bugu i Prypeci (korytarze ekologiczne  

– migracyjne dla zwierząt o randze europejskiej), torfowiska, łąki i rozległe 

kompleksy leśne [22]. Znajduje się w nich wiele rzadkich i zagrożonych 

gatunków flory i fauny [16]. Obszary prawnie chronione stanową 34,8% 

powierzchni analizowanych gmin, największą część stanowią obszary 

chronionego krajobrazu (56,9%) i parki krajobrazowe (30,7%) [23]. 

W obrębie Rezerwatu znalazł się cały Poleski Park Narodowy, Poleski park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie i fragment 

Chełmskiego Parku Krajobrazowego [21, 22]. Ponadto znajdują się tu dwa 

duże kompleksy lasów państwowych: lasy parczewskie i włodawskie [22].  

Obszar jest uważany nie tylko za cenny pod względem walorów 

przyrodniczych ale również antropogenicznych. Polesie jest tyglem 

różnych kultur, narodowości i religii [16]. Ze wschodu oddziaływały na 

niego wpływy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi, z zachodu 

napływali osadnicy z Korony, a od XV w. również Żydzi [24]. Znajduje się 

tu 83 zabytki nieruchome (gł. cerkwie, kościoły, cmentarze, plebanie, 

zespoły dworsko-parkowe) i 7 zabytków archeologicznych [25, 26]. Część 

zabytków to przykłady tradycyjnej architektury drewnianej, która jest 

charakterystyczna dla Polesia [16].  

3.2. Metodologia badań  

W celu przedstawienia przestrzennego zróżnicowania poziomu funkcji 

turystycznej w badanych gminach wykorzystano dwie metody badawcze: 

 wielowymiarową analizę porównawczą (WAP) do ustalenia rankingu 

gmin  pod względem mierników syntetycznych [27]. Metoda polega 

na transformacji wielowymiarowej przestrzeni zmiennych diagnoz-

tycznych w jednowymiarową zmienną syntetyczną [28]. Metodę tą 

wykorzystuje się na szeroką skalę podczas porównywania wielo-

cechowych obiektów czy podczas badania przestrzennego zróżni-

cowania struktury [29];  

 analizę skupień metodą Warda do wyodrębnienia gmin podobnych 

pod względem intensywności ruchu turystycznego i zagospodarowania 

turystycznego [29].  

Procedura WAP składała się z czterech etapów badawczych. Pierwszym 

było określenie zmiennych diagnostycznych. W opracowaniu wykorzys-

tano 10 cech podzielonych na dwie grupy. Pierwsza dotyczyła intensyw-

ności ruchu turystycznego (5 wskaźników), druga zaś zagospodarowania 

turystycznego (5 wskaźników) (scharakteryzowane w rozdziale Wprowa-

dzenie). Wszystkie zmienne miały charakter stymulant – wraz ze wzrostem 

cechy wzrasta ocena – poziom funkcji turystycznej [30,31]. Wartości 
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wskaźników wyliczono na podstawie danych statystycznych z 2014 r. 

dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS. Zgromadzone dane zostały 

przedstawione w postaci macierzy danych X: 

 

𝑋 =   

𝑥1 1 𝑥1 2

𝑥2 1 𝑥2 2
    
⋯ 𝑥1 𝑚

⋯ 𝑥2 𝑚

⋮ ⋮
𝑥𝑛  1 𝑥𝑛  2

    
⋱ ⋮
⋯ 𝑥𝑛  𝑚

 =  

𝑥1 1 ⋯ 𝑥1 10

⋮ ⋱ ⋮
𝑥22 1 ⋯ 𝑥22 10

  (11) 

 

 

gdzie: xij – wartość j-tej zmiennej (cechy – wskaźnika) dla i-tej jednostki 

– gminy) (i = 1, …, n; j = 1, …, m) 

Drugi etap to normalizacja cech, czyli przekształcenie ilorazowe 

względem wzorca: 

 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥  𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑗
      (12) 

 

gdzie: nij – znormalizowana wartość j-tej cechy w i-tej gminie, x maxij – 

maksymalna wartość j-tej cechy w wśród badanych gmin.   

Zmienne, które wcześniej występowały w różnych jednostkach, mogą 

być teraz porównywane, ponieważ wszystkie wartości nij zawierają się 

w przedziale [0-1] [32]. Przedostatnim etapem było obliczenie miernika 

syntetycznego dla każdej z grup:  

 

𝑍𝑖 =
1

𝑚
 𝑛𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1       (13) 

 

gdzie: Zi – miernik syntetyczny w i-tej gminie, m – liczba zmiennych 

prostych. 

Wartości Zi należały do przedziału [0-1]. Im wyższa ich wartość, tym 

w danej gminie był wyższy poziom funkcji turystycznej. Ostatni etap to 

agregacja. Otrzymane mierniki umożliwiają uszeregowanie badanych 

gmin, a tym samym utworzenie ich  [31]. Do podziału zbioru jednostek na 

klasy można zastosować różne podejścia [29]. W tym przypadku 

zastosowano najprostszy czyli podział na k klas (A, B, C, D) o równych 

przedziałach, stanowiących jedną czwartą rozstępu, czyli Zimax – Zimin. 

Analizy statystyczne zostały wykonane w programie STATISTICA 

12PL, natomiast mapy opracowano w STATISTICA Mapy. Występowanie 

normalności rozkładu poszczególnych wskaźników w badanych gminach 

zweryfikowano testem Shapiro-Wilka [33]. Wykonano także analizy 

opisowe i analizę skupień.  
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4. Analiza wyników  

4.1. Intensywność ruchu turystycznego 

Tabela 2 prezentuje wyniki dla poszczególnych gmin, biorąc pod uwagę 

każdy wskaźnik odrębnie. Żadna z miar nie posiadała rozkładu 

normalnego, co sugerowało zastosowanie w analizie opisowej miar 

pozycyjnych [34]. W przypadku każdego ze wskaźników zaobserwowano 

współczynnik zmienności powyżej 50%. Oznacza to duże zróżnicowanie 

intensywności ruchu turystycznego na badanym obszarze. Sugerują to 

również wartości odchyleń ćwiartkowych, które w każdym przypadku 

znacznie przekraczały wartości przeciętne, czyli mediany.  

Według danych GUS w ośmiu gminach nie są zlokalizowane 

skategoryzowane obiekty noclegowe, z tego względu wszystkie wskaźniki 

przyjmują w nich wartość 0,000. Największa ilość udzielonych noclegów na 

liczbę mieszkańców przypadała w gminach: Włodaw, Dębowa Kłoda, 

Sosnowica, Uścimów i Ludwin. Najwięcej turystów w stosunku do liczby 

mieszkańców pojawiło się w 2014 r. również w gminach: Włodaw, Dębowa 

Kłoda, Uścimów, Sosnowica, ale również Sawin. Najwięcej noclegów 

w stosunku do dostępnej liczby miejsc noclegowych udzielono w badanym 

roku w gminach: Dębowa kłoda, Włodawa, Parczew, Łęczna i Sawin.  

Tabela 2. Wskaźniki intensywności ruchu turystycznego 

Gminy Charvata frekwencji Schneidera Deferta wmn [%] 

Cyców 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dębowa Kłoda 316,305 0,867 104,435 21,999 10,326 

Hanna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hańsk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kodeń 1,577 0,004 1,577 0,391 0,647 

Ludwin 67,297 0,184 19,466 8,595 4,401 

Łęczna 3,348 0,009 1,976 6,268 8,409 

Ostrów Lubelski 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Parczew 2,572 0,007 1,512 1,526 9,489 

Puchaczów 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sawin 24,580 0,067 24,580 7,391 5,926 

Siemień 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Słowatycze 7,743 0,021 7,743 2,601 1,767 

Sosnowica 159,070 0,436 59,820 9,300 4,213 

Stary Brus 1,178 0,003 0,707 0,114 0,274 

Urszulin 10,739 0,029 4,121 0,988 2,427 

Uścimów 84,824 0,232 81,512 25,280 2,858 

Wierzbica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Włodawa 1 303,339 3,571 544,050 134,330 9,529 

Włodawa Miasto 44,026 0,121 11,315 85,643 5,818 

Wola Uhruska 4,306 0,012 1,867 0,487 1,896 
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Wyryki 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Me  2,960 0,008 1,721 0,737 1,831 

Q 22,013 0,030 9,733 4,297 2,909 

V [%] 303,741 303,740 296,055 236,388 117,215 

Me – mediana, Q – odchylenie ćwiartkowe, V – współczynnik zmienności  

Źródło: Opracowanie własne  

Gmina Włodawa wyróżniała się pod względem wartości miernika 

syntetycznego. Na jej obszarze znajduje się popularne wśród turystów 

jezioro Okuninka, które posiada bogatą bazę noclegową i generuje duży 

ruch turystyczny. Pozostałe gminy leżące na obszarze Transgranicznego 

Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie cechują się niewielkim ruchem 

turystycznym na podstawie danych GUS. Daną osobę można  nazwać 

turystą, gdy skorzysta z przynajmniej jednego noclegu poza miejscem 

zamieszkania. Tak wiec nie są uwzgledniane jednodniowe wycieczki 

piesze/rowerowe po parkach krajobrazowych czy też krótkie pobyty nad 

licznie występującymi na obszarze jeziorami.  

Tabela 3. Ranking gmin pod względem miernika syntetycznego intensywności ruchu 

turystycznego 

Gmina Powiat Z
i
 Klasa 

Włodawa włodawski 0,985 A (0,738 – 0,985) 

Dębowa Kłoda parczewski 0,368 
C (0,246 – 0,492) 

Włodawa Miasto włodawski 0,258 

Parczew parczewski 0,187 

D (0,000 – 0,246) 

Łęczna łęczyński 0,174 

Sosnowica parczewski 0,166 

Uścimów łęczyński 0,149 

Sawin chełmski 0,142 

Ludwin łęczyński 0,126 

Urszulin włodawski 0,053 

Słowatycze bialski 0,043 

Wola Uhruska włodawski 0,040 

Kodeń bialski 0,014 

Stary Brus włodawski 0,006 

Wierzbica chełmski 0,000 

Ostrów Lubelski łęczyński 0,000 

Cyców łęczyński 0,000 

Puchaczów łęczyński 0,000 

Siemień parczewski 0,000 

Hanna włodawski 0,000 

Hańsk włodawski 0,000 

Wyryki włodawski 0,000 

Źródło: Opracowanie własne  



 

 

Agata Kobyłka 

 

324 

Badane gminy można podzielić na trzy grupy pod względem podo-

bieństwa intensywności ruchu turystycznego. W tym przypadku również 

gmina Włodawa znacznie różni się od pozostałych.  
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 Rysunek 1. Analiza skupień intensywności ruchu turystycznego: [opracowanie własne]  

Zauważyć można prawidłowość w wartościach średnich w grupach 

poszczególnych wskaźników. Grupa I charakteryzuje się najniższymi 

wartościami, natomiast jednoskładnikowa grupa III najwyższymi.  

Tabela 4. Wartość średnie dla poszczególnych grup wskaźników intensywności ruchu 

turystycznego  

 
Charvata frekwencji Schneidera Deferta wmn (%) 

I grupa 1,965 0,005 1,231 0,352 0,539 

II grupa 87,753 0,240 38,077 20,750 6,430 

III grupa 1303,339 3,571 544,050 134,331 9,529 

4.2. Zagospodarowanie turystyczne w gminach 

Podobnie jak w przypadku wskaźników opisujących intensywność 
ruchu turystycznego, tak też tu nie zaobserwowano normalności rozkładów. 
Większość analizowanych wskaźników charakteryzowała się dużym 
zróżnicowaniem na obszarze badań. Najmniejszą zmienność zaobserwo-

I grupa 

II grupa 

III grupa 



 

Poziom funkcji turystycznej w 2014 roku w gminach związanych terytorialnie  

z polską częścią Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie 
 

325 

 

wano tylko w przypadku dwóch ostatnich wskaźników opisujących 
przedsiębiorstwa działające w sektorze turystycznym. W obu przypadkach 
odchylenia ćwiartkowe nie przekroczyły wartości mediany.  

Największa liczba turystycznych miejsc noclegowych na 100 
mieszkańców przypadała w gminach: Włodawa, Sosnowica, Dębowa 
Kłoda i Uścimów. Według wskaźnika rbn najlepiej rozwijała się baza 
noclegowa w gminach: Sawin, Parczew, Łęczna i Włodawa. Najwięcej 
miejsc noclegowych przypadało na km

2
 w gminach: Włodawa Miasto, 

Włodawa, Uścimów i Ludwin. W czterech gminach ponad 40% podmiotów 
gospodarczych stanowią te, które działają w sektorze turystycznym.  

Tabela 5. Wskaźniki zagospodarowania turystycznego 

Gminy 
Baretje'a i 

Deferta 
rbn gbn pst upt [%] 

Cyców 0,000 0,000 0,000 1,260 28,329 

Dębowa Kłoda 8,392 12,444 1,768 3,528 58,577 

Hanna 0,000 0,000 0,000 0,984 18,405 

Hańsk 0,000 0,000 0,000 1,584 33,898 

Kodeń 0,668 2,360 0,166 0,534 14,599 

Ludwin 4,190 4,646 1,850 0,927 21,645 

Łęczna 0,109 18,115 0,346 2,392 37,823 

Ostrów Lubelski 1,842 0,000 0,823 0,921 19,011 

Parczew 0,074 20,364 0,075 2,498 28,352 

Puchaczów 0,000 0,000 0,000 1,837 29,240 

Sawin 1,136 21,631 0,342 0,874 18,382 

Siemień 0,000 0,000 0,000 0,637 15,385 

Słowatycze 1,201 6,448 0,403 1,242 25,000 

Sosnowica 10,345 5,783 1,608 1,124 20,134 

Stary Brus 1,178 0,600 0,190 1,414 25,641 

Urszulin 1,212 3,400 0,290 1,939 31,496 

Uścimów 8,130 10,026 2,521 0,602 13,072 

Wierzbica 0,000 0,000 0,000 0,564 13,889 

Włodawa 37,471 14,519 9,252 6,612 98,280 

Włodawa-miasto 2,073 5,457 15,693 4,485 45,455 

Wola Uhruska 0,622 3,000 0,162 1,991 44,693 

Wyryki 0,000 0,000 0,000 1,110 24,194 

Me  0,902 3,200 0,240 1,251 25,321 

Q 1,037 5,013 0,804 0,996 16,949 

V [%] 228,257 122,261 230,908 82,390 63,091 

Me – mediana, Q – odchylenie ćwiartkowe, V – współczynnik zmienności [%] 

Źródło: Opracowanie własne  

Również w przypadku zagospodarowania turystycznego gmina Wło-

dawa wyróżniała się na tle pozostałych gmin. Najlepiej zagospodarowane 

były gminy leżące na obrzeżach Transgranicznego Rezerwatu Biosfery, co 

należy uznać za zjawisko pozytywne. Mogą one stanowić bazę wypadową 
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do Poleskiego Parku Narodowego i otaczających go parków krajobrazo-

wych, które są najcenniejszymi walorami przyrodniczymi obszaru.  

Tabela 6. Ranking gmin pod względem miernika syntetycznego zagospodarowania 

turystycznego 

Gmina Powiat Zi Klasa 

Włodawa włodawski 0,852 A (0,651 – 0,852) 

Włodawa-miasto włodawski 0,490 B (0,449 – 0,651) 

Dębowa Kłoda parczewski 0,408 

C (0,247 – 0,449) 
Parczew parczewski 0,323 

Łęczna łęczyński 0,322 

Sawin chełmski 0,274 

Uścimów łęczyński 0,213 

D (0,045 – 0,247) 

Sosnowica parczewski 0,204 

Wola Uhruska włodawski 0,184 

Urszulin włodawski 0,164 

Ludwin łęczyński 0,161 

Słowatycze bialski 0,160 

Hańsk włodawski 0,116 

Puchaczów łęczyński 0,115 

Stary Brus włodawski 0,109 

Cyców łęczyński 0,096 

Ostrów Lubelski łęczyński 0,087 

Wyryki włodawski 0,083 

Kodeń bialski 0,073 

Hanna włodawski 0,067 

Siemień parczewski 0,051 

Wierzbica chełmski 0,045 

Źródło: Opracowanie własne  

Badany obszar można podzielić pod względem podobieństwa 

zagospodarowania turystycznego na trzy grupy gmin. 
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 Rysunek 2. Analiza skupień zagospodarowania turystycznego: [opracowanie własne] 

W przypadku zagospodarowania turystycznego na tle pozostałych gmin 

najbardziej wyróżniały się gminy Włodawa i Włodawa Miasto. Grupa 

druga odróżniała się na od pozostałych pod względem liczby turystów 

korzystających z noclegów przypadających na jedno miejsce noclegowe.  

Tabela 7. Wartość średnie dla poszczególnych grup wskaźników intensywności ruchu 

turystycznego  

 

Baretje'a i Deferta  rbn Gbn pst Up [%] 

I grupa 1,837 2,266 0,501 1,167 23,664 

II grupa 2,428 18,139 0,633 2,323 35,784 

III grupa 19,772 9,988 12,472 5,548 71,867 

Źródło: Opracowanie własne  

5. Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że 
największy poziom funkcji turystycznej występuje w gminach Włodawa, 
Dębowa Kłoda, Włodawa Miasto, Parczew, Łęczna i Sawin. Gminy te 
znajdują się w strefie buforowej i przejściowej Rezerwatu Biosfery co 
uznać należy za zjawisko pozytywne.  

I grupa 

II grupa 

III grupa 
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Otrzymane wyniki mogą nieść cenny zasób informacji, który powinien być 
wykorzystywany w praktyce podczas podejmowania różnorodnych decyzji czy 
weryfikacji efektów dotychczas podejmowanych działań przez samorządy czy 
osoby zainteresowane działalnością turystyczną na badanym terenie.  

Wskaźniki i mierniki syntetyczne pozwalają na kompleksową analizę 
i ocenę przestrzennego zróżnicowania poziomu funkcji turystycznej, jak 
również wyodrębnienie podobnych typologicznie grup gmin. Istotna jest tu 
jednak baza danych, na podstawie której wykonywane są obliczenia. 
Zdaniem autora powinna istnieć na bieżąco aktualizowana narodowa baza 
obiektów noclegowych zawierająca ich charakterystykę. Każdy obiekt 
świadczący usługi noclegowe powinien również co miesiąc zdawać raport 
mówiący o ilości sprzedanych noclegów. Ze względu na to, że turystyka 
jest jednym z istotnych sektorów gospodarki warto byłoby się pochylić nad 
ustawodawstwem dotyczącym tego zagadnienia. Dzięki temu dane byłyby 
rzetelniejsze i pozwalały na gruntowniejszą, a nie tylko poglądową analizę 
przestrzenną zjawiska.  
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Poziom funkcji turystycznej w 2014 roku w gminach związanych 
terytorialnie z polską częścią Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
Polesie Zachodnie 

Streszczenie  
Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie powstał 11 lipca 2012 r. Jest to bogate 
środowisko hydrogeniczne, ostoja wielu gatunków zwierząt, ważny element sieci migracyjnej 
ptaków i bogactwo tradycji wschodu i zachodu. Ze względu na liczne walory przyrodnicze 
i kulturowe może stanowić cel wielu podróży turystycznych. Celem badań było określenie 
poziomu funkcji turystycznej w 22 gmin, na których terenie położony jest Rezerwat. W celu 
przedstawienia przestrzennego zróżnicowania poziomu funkcji turystycznej wykorzystano dwie 
metody badawcze: wielowymiarową analizę porównawczą i analizę skupień. Jako zmienne 
diagnostyczne  określono 10 wskaźników funkcji turystycznej, które zostały podzielone na dwie 
grupy: wskaźniki intensywności ruchu turystycznego (5) i wskaźniki zagospodarowania 
turystycznego (5). Największym poziomem funkcji turystycznej charakteryzowała się gmina 
Włodawa. Wskaźniki funkcji turystycznej mogą nieść cenną wiedzę dla badaczy, 
administratorów obszaru czy przedsiębiorców turystycznych. Są ważnym narzędziem podczas 
podejmowania decyzji i weryfikacji efektów dotychczasowych działań.     
Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, wskaźniki, rezerwaty biosfery, WAP, analiza skupień  

The state of development of tourism function in in 2014 in 
municipalities linked territorially to the Polish part of the West Polesie 
Transboundary Biosphere Reserve 

Abstract  
West Polesie Transboundary Biosphere Reserve was established on 11 July 2012. The Reserve is 
rich hydrological environment, the mainstay of many species of animals, an important part of the 
network migration of birds and the richness of the tradition of East and West. Due to the 
numerous natural and cultural values it may be the destination of many tourist travel. 
The aim of the study was to determine the level of tourism function in 22 municipalities on which 
territory the Reserve is located. In order to provide spatial diversity level of the tourist function 
used two research methods: multidimensional comparative analysis and cluster analysis. 10 
indicators of tourism function are defined as diagnostic variables. The indicators were divided 
into two groups: indicators of the intensity of tourism traffic in the municipality (5) and  indicators 
of tourism development (5). Włodawa commune characterized by highest level of tourist 
function. Indicators of tourist function can bring valuable knowledge for researchers, 
administrators of area and tourism entrepreneurs. They are an important tool in making decisions 
and verify the effects of existing activities. 
Keywords: tourism function indicators, biosphere reserves, WAP, cluster analysis 
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