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STRESZCZENIE. 

W referacie przedstawiono krótkie informacje o rozwoju nowych technologii odlewniczych. 

Następnie przeprowadzono stan obowiązujących dokumentów normatywnych (EN i ISO) 

i przeprowadzono gruntowna analizę pod katem ich przydatności dla NDT. W ostatnim 

rozdziale przedstawiono niektóre przykłady nieciągłości odlewniczych wykrytych poprzez 

zastosowanie badań nieniszczących 

ABSTRACT 

The paper presents short info regarding new technologies in Casting Production. Then there 

is a review showing status of mandatory normative documents (EN and ISO) as well as the 

thorough analysis their fitness for NDT purpose. In last chapter shows some examples of 

casting discontinuity detected by NDT, 

1. WSTĘP 

Wiadomość, iż badania nieniszczące są historycznie rzecz biorąc starsze od pierwszych 

prób odlewniczych, wydaje się być szokującą. Jeżeli za pierwsze próby odlewnicze przyjąć 

można formowanie elementów z ciągnionej miedzi circa 9000 p.n.e. na Bliskim 

Wschodzie [1] to pierwsze „Obserwatorium Astronomiczne”, odkryte do tej pory na 

stanowisku D@350.5
0
 w Göbekli Tepe, datuje się na rok 9580 [2]. Zbudowanie takiego 

obserwatorium wymagało sporej wiedzy w zakresie metrologii a to już jest dziedzina 

badań wizualnych (VT) wchodzących w skład NDT. Kolejne lata, począwszy od 5000 

p.n.e. przyniosły niezwykły rozwój odlewnictwa aż do czasów dzisiejszych. Natomiast jest 

zauważalny regres w rozwoju NDT w tej dziedzinie. Odnosimy wrażenie, iż rozwój norm 

NDT w dziedzinie odlewnictwa zatrzymał się w roku 1985 na DIN 1690-2 [3]. Następne 

normy EN i ISO należy uznać za eksperymenty nieudane. Temu zagadnieniu poświecimy 

osobny rozdział w tym referacie. Automatyzacja, robotyzacja i poszukiwania nowych 

materiałów i technologii, sprawiło, iż Odlewnictwo dokonało na przestrzeni ostatnich 20 

lat ogromnego skoku cywilizacyjnego. Zmieniło nasze spojrzenie nie tylko na wyroby 

metalowe ale również na mechanikę, w szerokim tego słowa znaczeniu. 

W dziedzinie małych odlewów skok cywilizacyjny dokonał się dzięki projektowaniu (czy 

raczej symulacji) komputerowemu, automatyzacji i robotyzacji. W chwili obecnej, każda 

większa odlewnia produkująca seryjne elementy korzysta z tych narzędzi. Na rynku 

maszyn odlewniczych prym wiodą Tajwan (Zitai, Simhope, Chen Fong, itd.), USA 

(Connor), Japonia (Shibaura) i Szwajcaria (Buehler). 
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Na rodzimym rynku firma CASTECH z Zielonej Góry oferuje zautomatyzowane linie do 

przerobu mas, formiernie i topialnie metali nieżelaznych [4]. Jednak kosztowna 

automatyzacja i robotyzacja [5] ma sens ekonomiczny, jeżeli wzrasta jakość odlewów. 

Odpowiednio zainstalowany i zaprogramowany robot wykonuje powtarzające się elementy 

produkcji bez udziału człowieka. Oczywiście ten ostatni element zdania należy traktować 

jako pobożne życzenie. Wszystkie elementu automatycznej kontroli NDT ze względu na 

swój 0-1 charakter powinny dodatkowo przechodzić kontrole wyrywkową, dokonywaną 

przez człowieka [6] 

W dziedzinie dużych odlewów należy odnotować dokonania francuskiej firmy FerryNod 

w dziedzinie odlewania monobloków obwodowych kół zębatych [7]. Firma oferuje własne 

(nienormatywne) gatunki żeliwa sferoidalnego o twardościach od 250 BHN 

(FerryNod250 do 340 BHN FerryNod340) [8]. Gatunki żeliwa występują w 3 grupach: 

 FerryNod250 do 270  na bazie osnowy perlitycznej 

 FerryNod280 do 300  na bazie osnowy perlityczno-bainitycznej 

 FerryNod310 do 340  na bazie osnowy bainitycznej 

Mikrostruktura zależna od osnowy została pokazana na Rysunku 1 poniżej. 

 

Rysunek 1 Zależność twardości żeliwa FerryNod od rodzaju osnowy 

Imponująco wyglądają wartości wytrzymałości na zrywanie Rm i granicy plastyczności 

Re0.2 dla poszczególnych gatunków – patrz Tabela 1 na następnej stronie. Gatunki 320 do 

340 są w trakcie procesu patentowania. Ferry Nod w swojej broszurce [7] pokazuje 

mechanizm zatrzymywania pęknięć na kulkowych wtrąceniach grafitu (twardość grafitu 

jest ponad trzykrotnie mniejsza od staliwa) w porównaniu z propagacją pęknięcia w stali – 

patrz Rysunek 2a i 2b. Ten znany mechanizm wykorzystują producenci samochodów jak 

choćby w nowym kadłubie silnika Audi TT RS wykonany z żeliwa wermikularnego [9]. 

  



 

Nie jest to nowość w Audi, gdzie od lat, bloki silników wykonuje się z żeliwa 

wermikularnego. Najważniejszymi zaletami takiego żeliwa są: słabe przewodzenie fal 

akustycznych (żeliwne jednostki napędowe są cichsze), znakomite własności ślizgowe, 

ogromna podatność na łatwą obróbkę i relatywnie wysoki współczynnik elastyczności 

wzdłużnej (w uproszczeniu: odporności na ściskanie). Żeliwo ma wysoką zawartość węgla 

i dzięki temu jest mikroporowate. Ta ostatnia cecha jest wykorzystywana szczególnie 

w górnej części bloku, w cylindrach, gdzie żeliwo jak gąbka nasiąka olejem. Dzięki temu 

tłoki przemieszczają się swobodnie we wnętrzu cylindrów. 

 

Tabela 1 Własności mechaniczne gatunków żeliwa sferoidalnego FerryNod 

 
 

Rysunek 2a 

Swobodna propagacja pęknięcia w stali 

Rysunek 2b 

„Zatrzymanie” pęknięcia na graficie kulkowym 

W kolejnych rozdziałach spróbujemy przedstawić dzisiejszy stan normatywnych 

dokumentów NDT dotyczących badań odlewów staliwnych i żeliwnych oraz oczekiwań 

producentów w tej dziedzinie. 

  



 

Następnie przedstawimy główne metody NDT stosowane obecnie w badaniach 

odlewów zarówno na etapie wytwarzania jak i eksploatacji. 

Ostatni rozdział będzie zawierać przykłady nieciągłości odlewniczych wykrytych 

poprzez zastosowanie badań nieniszczących. 

2) DOKUMENTY NORMATYWNE EN I ISO STOSOWANE W BADANIACH 

NDT ODLEWÓW STALIWNYCH i ŻELIWNYCH. 

W badaniach NDT wykorzystujemy głównie metody NDT: Badania Wizualne (VT), 

Badania penetracyjne (PT), Badania Magnetyczne Proszkowe (MT), Badania 

Radiograficzne (RT) i Badania Ultradźwiękowe (UT). Rzadziej stosuje się Badania 

Wiroprądowe (ET) ze względu na brak norm przedmiotowych, oraz pozostałe metody 

NDT, z tego samego powodu. Bardzo dużym problemem w korzystaniu z norm EN i 

ISO są tzw. Normy uznaniowe. Okładkę mamy w języku polskim ale całą resztę po 

angielsku. Przy nazwie norm umieściliśmy w okrągłych nawiasach literę E (English) 

lub P (Polish) oznaczające odpowiednie wersje językowe. Tym niemniej należy zawsze 

dokładnie to sprawdzać. Przykładowo norma PN-EN ISO 12706:2010(P) [10] mimo 

sugestii, iż jest to polskie tłumaczenie, taką normą nie jest. Dobrą informacją jest fakt, 

iż PKN KT-7 rozpoczął w 2007 roku szeroko zakrojona akcję tłumaczenia norm NDT 

na język polski. Rozpoczęliśmy od norm terminologicznych by posługiwać się tym 

samym językiem. 

Z czasem polskich tłumaczeń będzie coraz więcej ale jest to żmudny i długotrwały 

proces. 

A)  Normy NDT dotyczące VT: 

  PN-EN 1370:2012(E) [11]  Odlewnictwo – Badania chropowatości powierzchni za 

  pomocą  wzorców wzrokowo-dotykowych 

PN ISO 3058:2001(P) [12] – Badania nieniszczące – Przyrządy do badań wizualnych – 

Dobór lup o małych powiększeniach 

A1) Pozostałe normy dotyczące odlewów: 

PN-EN 1559-1:2014(P) [13] - Odlewnictwo - Warunki dostawy - Część 1: 

Postanowienia ogólne 

PN-EN 1559-2:2014(E) [14] - Odlewnictwo - Warunki techniczne dostawy - Część 2: 

Wymagania dodatkowe dla odlewów staliwnych 

PN-EN 1559-3:2014(E) [15] - Odlewnictwo - Warunki techniczne dostawy - Część 3: 

Wymagania dodatkowe dla odlewów żeliwnych 

  PN-85/H-83105 [16] – Odlewy – Podział i terminologia wad 

A2) Omówienie norm podanych w punktach A i A1. 

Jak widać w powyższych zestawieniach brak jest jakichkolwiek norm dotyczących 

określenia jakości odlewu na podstawie badań wizualnych. Norma 



PN-EN 1370:2012(E) [6] pozwala nam jedynie określić klasę chropowatości 

powierzchni i stosowana jest głównie jako obowiązkowy suplement dla badań MT i PT. 

  



 

Mówiąc kolokwialnie kupuję odlewany stół z „powyłamywanymi nogami” lub pęknięty 

na wskroś, nie mogę określić klasy jakości wyrobu lub w ogóle jego przydatności 

użytkowej. Geneza tej patologii nie jest jedynie związana z rynkiem europejskim. 

Podobnie rzecz ma się w normach amerykańskich. 

A sztuczki polegające na umieszczeniu wszystkich niezbędnych wymagań klienta 

w zamówieniu (PN-EN 1559-1:2014(P) [13]) nie mają większego sensu przy braku 

normatywnych odniesień. Po części wynika to ze specyficznej postawy Towarzystw 

Odlewniczych (vide STOP), niechętnych do współpracy z Towarzystwami Badań 

Nieniszczących. Wystarczy dodać, iż normy dotyczące NDT odlewów nie są omawiane 

czy opiniowane przez PKN KT7 (Komisja Tematyczna dotycząca Badań 

Nieniszczących) i zostają wydawane niejako za jej plecami. Powoduje to chaos i 

zupełną niekompatybilność z normami NDT dotyczącymi pozostałych wyrobów: 

odkuwek, złączy spawanych, etc. Jak do tej pory, ten impas trwa już cztery lata i nie 

widać jakichkolwiek szans na poprawę sytuacji. Szczególnie bulwersującym faktem jest 

brak normy terminologicznej dotyczącej nieciągłości w odlewach. Od 46 lat czekamy 

na moment, kiedy Europejczycy zaczną nazywać rzeczy po imieniu. Zwracamy również 

uwagę na implikację tego faktu. Wszelkie dyskusje zawarte w normach NDT 

dotyczących wadliwości odlewów są w zasadzie bezprzedmiotowe 

B)  Normy NDT dotyczące PT: 

PN-EN 1371-1:2012(E) [17]  Odlewnictwo – Badania penetracyjne. Część 1: Odlewy 

wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem 

PN-EN 1371-2:2015(E) [18]  Odlewnictwo – Badania penetracyjne. Część 2: Odlewy 

wykonane metodą wytapianych modeli 

B1) Omówienie norm wymienionych w punkcie B 

Zarówno arkusz 1 jak i 2 wykluczają stosowanie tych norm dla stopów miedź-cyna 

i miedź ołów. Dotyczy to odlewania metali lekkich i ich stopów pod wysokim 

ciśnieniem (High-Pressure Die Casting – HPDC). Ponieważ referat poświęcony jest 

odlewom staliwnym i żeliwnym, fakty te, aczkolwiek ciekawe, stają się wątkami 

pobocznymi. Interesującym pod względem logiki jest punkt 3 Arkusz 1 – „Etap 

produkcji, na którym wykonywane jest badanie penetracyjne powinien być jasno 

zdefiniowany przez porozumienie pomiędzy wytwórcą a kupującym w trakcie 

zamówienia”. Powyższe świadczy, iż autorzy Arkusza 1 utracili kontakt z 

rzeczywistością, w trakcie pisania normy lub nawet wcześniej. Badania penetracyjne 

mają sens dla wyrobów gotowych. Badania PT wszystkiego, co zostanie usunięte z 

odlewu (wypalone palnikami, wycięte młotkami pneumatycznymi, usunięte wraz z 

wiórami po obróbce mechanicznej) są dla kupującego nieistotne. On ma otrzymać 

wyrób spełniający kryteria zamówienia. Kolejne zdanie jest jeszcze ciekawsze: 

„Wyszczególnione metody (pewnie autorom chodziło o techniki) muszą odnosić się 

jedynie do uzgodnionych powierzchni odlewu i procentowej ilości sprawdzanych 

odlewów”. 



  



 

Mamy więc kuriozum: normę, według której nie możemy przeprowadzić 100% badania 

odlewu lub partii odlewów. Kolejne stwierdzenia punktu 3 Arkusza 1 są jeszcze gorsze 

– „Dla każdego uzgodnionego obszaru odlewu, który ma być badany powinny być 

zaznaczone następujące informacje: typ nieciągłości i poziom nasilenia”. 

Ustalanie typów nieciągłości bez normy terminologicznej jest jak rozmowa byka 

z baranem. Natomiast ustalenie poziomu nasilenia (nota bene bardzo kiepskie 

tłumaczenie angielskiego słowa severity) graniczy z cudem. I nie odnosi się to jedynie 

do operatorów PT ale przede wszystkim do Odlewników. Poniżej przykłady: 

 Mamy 8 klas dla wskazań nieliniowych izolowanych (SP) i 6 klas skupisk (CP) 

w Tabeli 1 (Arkusz 1) 

 Mamy 9 klas wskazań liniowych (LP) wraz z jedną z 9 klas wskazań ustawionych 

w linii (AP) w Tabeli 2 (Arkusz 1) 

 Dodatkowo mamy 15 ilustracji referencyjnych 

 Poziomy nasilenia wymieszano dodatkowo z rodzajem nieciągłości, co zupełnie 

zamazuje obraz tego, czego będziemy wymagać 

 Tym co łączy arkusz 1 i 2 normy jest poczucie humoru autorów (vide: wtrącenia 

masy formierskiej nie mogą występować liniowo a pęknięcia nie mogą występować 

w skupiskach) 

Każdy, kto oglądał te normy (obojętnie czy Odlewnik czy operator NDT) wie, że są one 

bezużyteczne. W praktyce, wszyscy w Europie posługują się normą niemiecką 

DIN 1690-2  [3] lub amerykańską ASTM A 903/A903M-99(2017)  [19] 

Przykład 1. 

W normie DIN klasę jakości odlewu określono jasno i prosto. Na przykład S2-V3, gdzie 

S (Surface) z cyfrą od 1 do 5 oznaczało numer klasy jakości powierzchni a V (volumen) 

z cyfrą od 1 do 5 oznaczało klasę jakości wnętrza odlewu. Dla bardziej dociekliwych 

można było stosować dodatkowo do litery S konkretny skrót metody powierzchniowej  

(E – Eindingprüfung lub M – Magnetpulverprüfung) a do litery V konkretny skrót 

metody wolumetrycznej (U – Ultraschallprüfung lub R – Durchstrahlunprüfung). Na 

przykład MS2-RV4 

Przykład nr 2. 

W normie ASTM A 903/A903M-99(2017) [19], w badaniach PT/MT mamy 5 klas 

jakości oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V -patrz Tabela 2 poniżej. Prościej 

zrobić tego już się nie da. 

Kryteria Akceptacji w badaniach powierzchniowych, rozmiar indykacji w [mm] 

Typ Level I Level II Level III Level IV Level V 

Liniowa 1,6 3,2 4,8 6,4 9,5 

Nieliniowa 3,2 4,8 4,8 6,4 9,5 

Tabela 2 Kryteria akceptacji dla odlewów staliwnych wg ASTM 

  



 

C)  Normy NDT dotyczące MT: 

PN-EN 1369:2013(E) [20] – Odlewnictwo – Badania magnetyczno-proszkowe 

C1) Omówienie normy wymienionej w punkcie C 

Norma została opracowana przez Odlewników i nie została zaopiniowana przez 

PKN KT-7. Konsekwencją powyższego jest podobny schemat określania jakości 

odlewu jaki ma miejsce w normach na badania PT odlewów. W punkcie 1 norma 

definiuje zakres stosowania dla odlewów z ferromagnetycznego staliwa i żeliwa. W 

uwadze na końcu punktu 1, definiuje odlew ferromagnetyczny, „jeżeli indukcja 

magnetyczna jest większa od 1T przy natężeniu pola 2,4 kA/m”. Pomijając kuriozalną 

definicję, norma nie podaje czy chodzi o wartość skuteczną, średnią lub szczytową. W 

punkcie 3 „Warunki dla badania MT” norma wymaga określenia etapu produkcji na 

którym odbywają się badania, jasno zdefiniowanego na podstawie umowy pomiędzy 

wytwórca a zamawiającym. 

Zamówienie powinno precyzować: 

1) Użytą metodę (typ mediów wykrywających) 

2) Czy odlew po badaniu ma być rozmagnesowany? 

3) Podać typ nieciągłości 

4) Podać poziom nasilenia. 

Jeżeli zamawiającym jest odlewnik to nie ma szans odpowiedzieć na żaden z tych 

punktów. Jeżeli zamawiającym jest specjalista NDT to ma szanse odpowiedzieć tylko 

na punkt 1. 

W Tabeli B.1 ) [20] norma podaje rodzaje nieciągłości, jak niże: 

 

Tabela B1 Rodzaje nieciągłości w odlewach staliwnych wg PN-EN 1369:2013(E) [20] 

Tylko skąd biedny operator MT z certyfikatem level 2 uzyskanym w jednym 

z 5 Ośrodków Certyfikacyjnych w Polsce, ma wiedzieć czy indykacja jest pozostałością 

po porach, żużlu lub innych wtrąceniach? Lub czy wada skurczowa została wywołana 

obecnością azotu? A może ma zlokalizować występowanie flotacji grafitu? 



  



 

W Tablicy 1 podano 7 poziomów nasilenia w badaniach MT dla wskazań izolowanych 

nieliniowych (SM). W Tablicy znalazła się kuriozalne Uwaga 2: „Czułość może się 

różnić, w zależności od wybranej techniki badania MT”. Otóż jest to stwierdzenie z 

gruntu fałszywe i niebezpieczne. 

Przez czułość w NDT rozumiemy zdolność do wykrywania określonej wielkości 

indykacji. I przykładowo: jeżeli przy poziomie nasilenia DM1 długość najmniejszego 

uwzględnianego wskazania wynosi 1,5 mm to niezależnie od stosowanej techniki mamy 

obowiązek to 1,5 mm wykrywać. 

W Tablicy 2 podano 9 poziomów nasilenia dla wskazań liniowych (LM) i 9 poziomów 

nasilenia dla wskazań ustawionych w linii (AM). Uwaga 2 występująca w Tablicy1 

pozostała niezmieniona. 

Do tego mamy jeszcze 12 rysunków referencyjnych, jednakże podanych jedynie w 

celach informacyjnych. 

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, iż przy użyciu normy 

PN-EN 1369:2013(E) [20] nie da się określić jednoznacznie klasy odlewu. Czyli 

mówiąc kolokwialnie, podobnie jak w przypadku badań PT jest ona bezużyteczna. I 

podobnie jak w przypadku PT znowu posiłkujemy się normami DIN lub ASTM. 

Tertium non datur. 

D)  Normy NDT dotyczące UT: 

PN-EN 12680-1:2008(P) [21]  Odlewnictwo – Badania ultradźwiękowe. Część 1: 

Odlewy staliwne ogólnego zastosowania 

PN-EN 12680-2:2005(P) [22]  Odlewnictwo – Badania ultradźwiękowe. Część 2: 

Odlewy staliwne na części pracujące pod wysokim obciążeniem 

PN-EN 12680-3:2012(E) [23]  Odlewnictwo – Badania ultradźwiękowe. Część 3: 

Odlewy z żeliwa sferoidalnego 

D1) Omówienie norm wymienionych w punkcie D 

Arkusz 1 w punkcie 1 ogranicza stosowanie normy do odlewów o strukturze 

ferrytycznej i grubości ścianki max. 600 mm. Następnie dodaje uwagę, iż większe 

grubości ścianki wymagają specjalnych uzgodnień pomiędzy wytwórca a kupującym. 

Krótki punkt 1 rodzi co najmniej 3 pytania: 

Pytanie 1  Jaką normę stosować do staliw austenitycznych lub DUPLEX? Ilość 

odlewów wykonanych z tych materiałów jest na rynku imponująca. Są powszechnie 

stosowane w przemyślę petrochemicznym, chemicznym, w oczyszczalniach ścieków, 

etc. Będziemy nadal uważać, iż ich nie ma? 

Pytanie 2  Często w praktyce przychodzi nam badać odlewy o grubości ścianki 

powyżej 600 mm lub w trakcie badań otrzymywać 2-gie echo dna z odległości większej 

niż 600 mm. Arbitralna granica 600 mm ma swoja genezę w Tabeli 3 normy 

DIN 1690-2 [3] i nie ma jak dotąd naukowego uzasadnienia. 



  



 

Pytanie 3  Po co stosować wybiegi proceduralne w tym konkretnym przypadku. 

Wiadomo, iż umowa pomiędzy kupującym wytwórcą jest dokumentem nadrzędnym 

w stosunku do jakichkolwiek norm. W praktyce normy mogą w niej nie występować 

wcale a wystarczą specyfikacje lub procedury. 

W arkuszu 1 Tablica 1 znajdziemy kryteria akceptacji dla nieciągłości w odlewach 

staliwnych. Owa Tablica 1 jest prawie w całości oparta o Tabelę 3 z normy 

DIN 1690-2 [3]. Owa Tabela była daleka od doskonałości [24] ale można było z niej 

jakoś korzystać. W arkuszu 1 normy europejskiej dokonano jednakże zupełnie 

niezrozumiałego zabiegu. Z pierwotnej tabelki DIN wyrzucono punkt 5 „Osłabienie 

echa dna przy 2 MHz, jeśli nie jest to uwarunkowane strukturą odlewu lub jakością 

sprzężenia”. Owszem, w punkcie 5.5.4 pojawia się uwaga, iż osłabienie echa dna nie 

spowodowane kształtem albo sprzężeniem jest wskazaniem występującym podczas 

badania. W Tablicy 3 zamieszczono nawet poziom rejestracji redukcji echa dna. Ale co 

z tego? Dla wszystkich ultradźwiękowców badających odlewy jest oczywistym faktem, 

iż zanik lub osłabienie echa dna jest najczęściej występującym wskazaniem 

ultradźwiękowym. Mówiąc kolokwialnie z kryteriów akceptacji wyrzucono redukcję 

echa bez względu na sztuczki proceduralne z punktu 5.5.4 i Tablicy 3. Ten błąd w 

zasadzie przekreśla wartość użytkową normy PN-EN 12680-1:2007(P) [16]. I nawet 

rysuneczki poglądowe nr 3 i 4 nic tutaj nie pomogą.  

Jedyne co można zrobić to zalecić ultradźwiękowcom by korzystali jednak z kryteriów 

akceptacji DIN lub z amerykańskiej normy ASTM A 609/A 609/M-2018 [25], gdzie 

w punkcie 18.3.7 wyraźnie mówi się o spadku echa dna e kryteriach akceptacji. 

Arkusz 2 normy powiela w zasadzie wszystkie błędy arkusza 1 przy zaostrzonych 

kryteriach akceptacji dla nieciągłości bez wymiarów mierzalnych w Tablicy 1. 

Arkusz 3 różni się od pozostałych arbitralnym podziałem na odlewy małe (do 500 kg) 

i duże (powyżej 500 kg). Pozostałe błędy z Arkusza 1 powiela bez wyjątków. 

W punkcie 4 referatu podamy przykład badania dużego odlewu z żeliwa sferoidalnego, 

gdzie poprzez arbitralne ograniczenia w grubości ścianki – 200 mm, owej normy nie 

mogliśmy w pełni stosować. 

Reasumując powyższe uwagi można stwierdzić, iż w/w normy europejskie nadają się 

do gruntownej przeróbki lub umieszczenia w odpowiednim koszu na odpady 

podlegające segregacji. 

E)  Normy NDT dotyczące RT: 

PN-EN 12681-1:2017(E) [26]  Odlewnictwo – Badania radiograficzne. Część 1: 

Techniki błon radiograficznych 

PN-EN 12681-2:2017(E) [27]  Odlewnictwo – Badania radiograficzne. Część 2: 

Techniki detektorów cyfrowych 

  



 

E1) Omówienie norm wymienionych w punkcie E 

Arkusz 1 normy, jeżeli chodzi o schemat nie odbiega od znanych norm dla badania 

złączy spawanych PN-EN ISO 17636-1:2013(E) [28] z wyjątkiem najważniejszego. Dla 

wszystkich zainteresowanych stron, tj. producenta, kupującego i operatora RT, 

najważniejsza jest informacja czy badany produkt spełnia kryteria akceptacji czy nie. 

Odpowiedź ma być zero-jedynkowa. A kryteria akceptacji zawarte w Aneksie B i C 

oparte są wyłącznie na standardach ASTM i na wpół mitycznym standardzie 

niemieckim VDG P541:2001 [29]. Trzy główne normy będące fundamentem Aneksu B 

to: 

 ASTM E 446-20 [30]- Standard Reference Radiographs for Steel Castings 

up to 2 in. (50.8 mm) in Thickness 

 ASTM E 186-20 [31] - Standard Reference Radiographs for Heavy-Walled 

(2 to 4 1/2 in. (50.8 to 114 mm)) Steel Castings 

 ASTM E 280-21 [32] - Standard Reference Radiographs for Heavy-Walled 

(4 1/2 to 12 in. (114 to 305 mm)) Steel Castings 

W rzeczywistości to atlasy wskazań radiograficznych dla odpowiednich grubości 

odlewów. Badania radiograficzne maja to do siebie, iż ocena zaczernienia kliszy 

wyklucza robienie zdjęć, skanów, itp. z fotografii umieszczonych w albumach. 

Aktualna cena tego zestawu w USA wynosi 9’940 USD. Ten fakt powoduje, iż 

posiadają je nieliczni. To instytucje państwowe (np. UDT), ośrodki szkoleniowe NDT. I 

chyba jedna tylko odlewnia w Polsce. Nie słyszałem, by jakaś firma NDT zajmująca się 

wykonawstwem badań w Polsce miała obecnie te atlasy. Do 2012 roku Applus-RTD 

miał atlasy ASTM na wyposażeniu ale po likwidacji firmy zostały one wywiezione do 

Niemiec. 

Dla firm NDT pozostaje jedynie korzystanie z atlasów na zasadzie współpracy. Badania 

RT odlewów są bardzo kosztowne i niebezpieczne. Wykonuje się je niezmiernie rzadko. 

Amortyzację pieniędzy poświęconych na zakup owych atlasów przez firmy NDT 

w Polsce należy umieścić w zbiorach bajek Jana Brzechwy. 

Arkusz 2 normy to melodia przyszłości. System komputerowy zintegrowany z bazą 

zdjęć z atlasów ASTM to narzędzie niezwykle kosztowne. Nie znam żadnej firmy w 

Polsce, która by takowy posiadała. 

  Reasumując: normy RT poświęcone badaniom odlewów są w praktyce mało przydatne. 

3) RODZAJE BADAŃ NDT ODLEWÓW STALIWNYCH I ŻELIWNYCH. 

A)  Badania wizualne odlewów staliwnych i żeliwnych. 

W punkcie 2A3 pokazaliśmy, iż nie dysponujemy normą pozwalającą nam określić 

klasę jakości na podstawie badań VT. Ale bynajmniej nie oznacza to, by takich badań 

nie wykonywać. Wszystkie badania NDT rozpoczynają się od badań wizualnych 

bezpośrednich (dawna nazwa to oględziny zewnętrzne), do wykonywania których 

certyfikat zgodny z PN-EN ISO 9712:2012(P) - Badania nieniszczące – Kwalifikacja 



i certyfikacja personelu badań nieniszczących [33] nie jest konieczny. Badania te 

prowadzi się, by potwierdzić, czy PT, MT, UT lub RT jest wykonalne i sensowne. 

  



 

Norma PN-85/H-83105 [16] – Odlewy – Podział i terminologia wad podaje nam 5 grup 

wad odlewów (pisownia oryginalna, w obecnie stosowanej terminologii nazywalibyśmy 

je nieciągłościami), gdzie zgromadzono 52 oznaczeń poszczególnych nieciągłości. 

W opracowaniu „Instytut Elektrotechniki. Zakład Radiologii Przemysłowej – 

Atlas obrazów radiograficznych wad wewnętrznych odlewów” [34] znajdziemy 26 

zdjęć nieciągłości w odlewach. 

Niektóre nieciągłości tam pokazane wychodzą na badaną powierzchnie i można je 

śmiało wykorzystywać w badaniach VT. Mówiąc kolokwialnie: jeżeli widzimy 

pęknięty odlew to wykonywanie jakichkolwiek normatywnych badań NDT jest 

bezcelowe. Pęknięcie jest zawsze wadą (żadne normy lub specyfikacje nie dopuszczają 

pęknięć) więc szkoda czasu i środków na bezsensowne działania. Ale tu uwaga: jeżeli 

jesteśmy w stanie zmierzyć głębokość pęknięcia (np. metodą UT lub PDAC wg 

ASTM E 647-15e(E) [35])  

i usunięcia pękniętej części odlewu, nie będzie to miało wpływu na jego wartość 

użytkową. Zmienia to diametralnie sens naszych działań. 

B)  Badania penetracyjne odlewów staliwnych i żeliwnych. 

Dla przypomnienia badaniem penetracyjnym nazywamy badanie nieniszczące, podczas 

którego zazwyczaj stosuje się penetrant, technikę usuwania jego nadmiaru i 

wywoływacz, w celu uzyskania widocznego wskazania nieciągłości powierzchniowych 

[36]. Jest to chyba najbardziej zgrabna definicja, która wkrótce ukaże się w 

prawdziwym polskim tłumaczeniu normy terminologicznej. Należy pamiętać, iż 

wykrycie w PT nieciągłości jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest ona otwarta na badaną 

powierzchnię. 

W punkcie 2A3 pokazaliśmy, iż dysponujemy bardzo ułomną bazą normatywną, jeżeli 

chodzi o ocenę wskazań w badaniach PT odlewów staliwnych i żeliwnych. Musimy 

pamiętać, iż badania PT nie dają nam odpowiedzi na pytanie o głębokość zalegania 

nieciągłości a dla oceny klasy jakości bierze się pod uwagę wielkość wskazania 

(indykacji) a nie samej nieciągłości. 

Dla odlewni lub zakładów zajmujących się obróbką odlewów zalecalibyśmy 

opracowanie zakładowych procedur badawczych (zawierających jasne i proste kryteria 

akceptacji) lub korzystanie z norm DIN lub ASTM. 

Badania penetracyjne odlewów maja sens dla powierzchni obrabianych mechanicznie. 

Dla powierzchni surowych są nieprzydatne (zazwyczaj nie jesteśmy w stanie usunąć 

nadmiaru penetranta, by pozostałe tło było przydatne do badań) lub wręcz 

niebezpieczne (przykładem jest wychodzące na powierzchnie zapiaszczenie, które może 

„wciągnąć cały penetrant, nie dając przy tym żadnej indykacji). Dla odlewów z 

materiału ferromagnetycznego zaleca się wykonywanie badań MT, z wyjątkiem , gdy 

badania dotyczą szczelności. 

C)  Badania magnetyczne proszkowe odlewów staliwnych i żeliwnych. 



Autorzy normy terminologicznej PN-EN ISO 12707:2016(E) [37] nie domyślili się, iż 

definicja badania magnetycznego proszkowego będzie potrzebna. 

  



 

Zgodnie z teorią indukcji, polscy tłumacze również o tym zapomnieli [38]. Na szczęści 

jednak pamiętali o niej autorzy amerykańscy w normie ASTM E 1216-04 [39] – 

Standard Terminology for Nondestructive Examinations. Badanie magnetyczne 

proszkowe jest badaniem nieniszczącym wykorzystujące „ucieczkę” strumienia 

magnetycznego 

i odpowiednie materiały wykrywające do ujawnienia powierzchniowych lub 

podpowierzchniowych nieciągłości materiałowych.  

Od siebie musimy dodać, iż MT można stosować jedynie dla materiałów 

ferromagnetycznych. Jednakże w odróżnieniu od badań PT nieciągłości nie muszą by 

otwarte na badaną powierzchnię. I w zależności od jakości powierzchni, stosowanej 

techniki badania i prądu magnesującego badany obiekt, możemy wykrywać nieciągłości 

na znacznych głębokościach. Vide: teoretycznie na amerykańskim wzorcu 

pierścieniowym „KETOS” dwunasty otworek znajduje się na głębokości 21, 6 mm [40]. 

W punkcie 2C1 omówiliśmy wszystkie mankamenty normy PN-EN 1369:2013(E) [20]. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku badań PT, dla odlewni lub zakładów 

zajmujących się obróbką odlewów zalecalibyśmy opracowanie zakładowych procedur 

badawczych (zawierających jasne i proste kryteria akceptacji) lub korzystanie z norm 

DIN lub ASTM. 

D)  Badania ultradźwiękowe odlewów staliwnych i żeliwnych. 

Badania ultradźwiękowe odlewów stanowią odrębna gałąź sztuki w UT. Do dzisiaj 

trwają spory pomiędzy ultradźwiękowcami, które badanie jest trudniejsze: odlewów czy 

złączy spawanych? Zdania są podzielone. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to 

badania trudne. Ze względu na specyfikę geometrii większości odlewów, najnowsze 

techniki UT, takie jak TOfD, PAUT, zastosowanie efektu Dopplera, itd., są zazwyczaj 

bezużyteczne. Badania ultradźwiękowe odlewów są w większości oparte o 

konwencjonalne badania UT. Pomimo stosunkowo bogatej literatury w tej dziedzinie 

[41], [42] nadal decydującym czynnikiem pozostaje praktyka zawodowa i rutyna. 

Dodatkowym problemem 

w badaniach UT jest całkowity brak norm dla żeliwa innego niż sferoidalne. Mając 

wieloletnie doświadczenie w badaniach odlewów wiemy, że stopień trudności 

w badaniach żeliwa szarego lub wermikularnego jest większy, ale to nie zmienia faktu, 

iż można i należy je badać ultradźwiękowo. Interpretacja wskazań jest trudna [24] ale 

nie niemożliwa. Zdarzało nam się badać odlewy z żeliwa szarego gorszych gatunków 

(EN-GJL150) a nawet w 2016 roku przeprowadzić kurs badań odlewów żeliwnych 

w jednej z polskich odlewni. Na koniec tych rozważań należy przyznać, iż nie 

wszystkie odlewy z żeliwa szarego można badać ultradźwiękami. Zdarza się taka 

struktura materiału (o nieciągłościach wewnętrznych nie wspominamy) iż badanie UT 

w zakresie częstotliwości granicznej 0,5 MHz jest niemożliwe. 

W punkcie 2D1 omówiliśmy wszystkie mankamenty norm europejskich. I podobnie jak 

w innych badaniach NDT zalecamy korzystanie ze sprawdzonych norm DIN lub ASTM. 



  



 

E)  Badania radiograficzne odlewów staliwnych i żeliwnych. 

W punkcie 2E1 podaliśmy wszystkie mankamenty normatywne dla badań 

radiograficznych odlewów. Podobnie ja badania ultradźwiękowe stanowią one odrębną 

gałąź sztuki w NDT. Prócz niesłychanej zdolności wyobraźni przestrzennej wymagają 

długich lat praktyki. Są kosztowne ale w wielu wypadkach niezastąpione. W naszej 

praktyce zawodowej spotkaliśmy łącznie 2 takie osoby w Polsce. 

4) PRZYKŁADY BADAŃ NDT ODLEWÓW STALIWNYCH i ŻELIWNYCH. 

4.1 Obudowa łożyska SKS Hofors. 

Na początku roku 1992 dwie nieistniejące już dzisiaj huty na południu Polski podjęły 

się wykonania pionierskiego, jak na te czasy zadania. Było to wykonanie obrabianego 

odlewu staliwnego do obudowy łożyska SKF Hofors dla maszyny wiercącej tunele, 

produkcji południowo-koreańskiej. Wspomniane łożysko SKS Hoforsa miało 3500 mm 

średnicy zewnętrznej. Odlew został wykonany poprzez zalanie formy stalą 

martenowską z dwóch kadzi 40T. Surowy odlew wraz z nadlewami miał ciężar około 

75T, po obróbce miał ważyć ok. 45 T. Surowy odlew po oczyszczeniu powędrował do 

obróbki mechanicznej i tu w dniu 09-03-1992 został poddany pierwszej inspekcji NDT. 

Wady wewnętrzne w odlewie były ogromne. Największa jama usadowa wykryta 

metodą UT miała 22,4 litra objętości. Gatunek staliwa był zbliżony do obecnego 340-

550W wg PN-ISO 3755:1994 [43]. Naprawa defektów poprzez spawanie i napawanie 

elektrodami odbywała się w temperaturze powyżej 150
0
C. Oznaczało to, iż odlew 

znajdował się stałe na trzonie pieca do OC i gdy tylko temperatura spadała poniżej 

150
0
C wjeżdżał 

z powrotem do pieca. Do naprawy odlewu użyto ok. 1500 kg elektrod a sama naprawa 

trwała do 19-08-1992. Dziewięcioosobowy zespół spawaczy pracował w grupach 3 

osobowych. Ze względu na temperaturę, pobyt jednej grupy nie trwał więcej niż 3 do 4 

minut. Do odlewu doskakiwała druga grupa i proces się powtarzał. Do momentu gdy 

mierzący temperaturę operator pieca dawał gwizdkiem sygnał końca danego etapu.  

W ten sposób powstała największa konstrukcja „lano-spawana” w Polsce. Należy 

pamiętać jednak, iż pomimo zmiany nazwy państwa, myślenie w skali ekonomicznej 

pozostało nadal głęboko w PRL. Koszt nie był na pewno priorytetem tego kontraktu. 

4.2 Cylindry pras hydraulicznych dostarczonych na Białoruś. 

W roku 1996 w największej fabryce mebli w Bobrujsku na Białorusi nastąpiła awaria 

cylindra prasy hydraulicznej podczas próby ciśnieniowej. 6 sztuk nowych pras 

dostarczonych z Polski przechodziło próby ciśnieniowe. Ciśnienie robocze w cylindrach 

pras miało wynosić 320 atm. Podczas próby pierwszego cylindra, przy ciśnieniu 240 

atm., odlew staliwny rozerwało „na kawałki”. Ofiar w ludziach nie było. Natomiast 

implikacje dla fabryki były poważne. Wydział, na którym montowano nowe prasy 

wstrzymał produkcję a załoga zaczęła otrzymywać 50% wypłat miesięcznych. Awaria 

miała również poważne implikacje polityczne: Pani Ambasador RP została wezwana do 

Białoruskiego MSZ na rozmowy. W ramach „akcji ratunkowej” został wysłany z Polski 

zespół specjalistów NDT w celu przeprowadzenia pełnych badań UT i MT. 



  



 

Wyniki badań były druzgocące: wszystkie odlewy nie mieściły się, w żadnej klasie 

jakości DIN 1690 Teil 2:1985(D) [3]. W założeniach miały spełniać wymagania klasy 

MS3-UV3.Wadliwe obszary cylindrów z „podwójną ścianką” miały powierzchnie 

liczone w metrach kwadratowych. Pęknięcia „na gorąco” wykryte podczas badań MT 

dochodziły do długości 200 mm. Przyczyna awarii stała się jasna. Ale geneza nie. Jak 

się okazało później, odlewnia i zakład wykonujący obróbkę mechaniczną, zaczęły 

przerzucać się odpowiedzialnością za to, kto miał wykonać badania NDT. W rezultacie 

takich działań, badania NDT na etapie wytwarzanie, nigdy nie zostały wykonane. 

4.3 „Krokodyle” ze Stadionu Śląskiego. 

W dniu 15-07-2011 około godziny 10 rano nastąpiła awaria w trakcie podnoszenia 

konstrukcji linowej zadaszenia trybun stadionu (big lift). W chwili, gdy podciągano liny, 

na podporach X01 i X40 w osiach X38 i X37 nastąpiło pęknięcie łączników zwanych 

„krokodylami”. Przyczyny katastrofy budowlanej (oficjalnie używa się w mediach 

eufemizmu „awaria”) wyczerpują wszelkie znamiona negatywnej oceny ryzyka w RBI. 

Każda katastrofa budowlana spowodowana jest wieloma bezpośrednimi przyczynami. 

Nie wchodząc jednak w szczegóły, najważniejszą z nich była wadliwość „krokodyli” – 

odlewów staliwnych. Po wykonanych post factum badaniach NDT nie ulega dzisiaj już 

wątpliwości fakt, iż wadliwe odlewy nie powinny nigdy przekroczyć naszej granicy, 

a tym bardziej zawisnąć nad Stadionem Śląskim. Po tym zdarzeniu zmieniono projekt 

zadaszenia i zastosowano łączniki spawane ze stali S460. Epilog tej katastrofy ciągle 

jest jeszcze nieznany, ostatnia rozprawa sądowa w tej sprawie odbyła się w czerwcu 

tego roku. Interesująca jest również implikacja ekonomiczna całego przedsięwzięcia. 

Pierwotny projekt zakładał koszt wykonania na poziomie 450 mln. PLN. Po zmianie 

projektu 

i dokończeniu budowy koszt zamknął się w granicach 1 miliarda PLN. Za owe 550 mln. 

PLN, zmarnowanych na ten eksperyment można było wybudować w Katowicach drogę 

szybkiego ruchu na wiaduktach, która udrożniłaby ruch samochodowy w kierunku 

północ-południe. A tak mamy wiecznie zakorkowane miasto i przynoszący straty 

w budżecie województwa stadion. 

4.4 Koło zębate wolnobieżne dyfuzora produkcji Ferry-Capitain z Francji. 

W dniu 01-07-2019 firma DIA-TECH przeprowadziła badania MT i UT koła zębatego 

wolnobieżnego wykonanego z monobloku – odlew z żeliwa sferoidalnego. Dane 

techniczne koła podano w Tabeli 3 na następnej stronie. Badaniom MT w świetle UV 

podlegało uzębienie koła. Badania UT wykonano z wszystkich powierzchni 

obrabianych, w tym również zębów koła. Dodatkowo przeprowadzono pomiary 

twardości metodą Leeb’a zgodnie z ASTM A956-17 [44] na bieżni koła. Rezultaty 

badań NDT były dla nas miłym zaskoczeniem. W wyniku przeprowadzonych badań 

MT nie stwierdzono jakichkolwiek wskazań podlegających rejestracji. Podczas badań 

UT stwierdzono 2 dopuszczalne wskazania w strefie rdzeniowej odlewu. 

  



 

Należy podkreślić bardzo dobrą przepuszczalność fal ultradźwiękowych (otrzymywano 

2-gie echo dna z odległości 2 x 580 mm) i wysoką prędkość fali podłużnej (c = 5490 

m/s), co świadczy o bardzo dobrej strukturze materiału odlewu. Klasę jakości odlewu 

oceniono na 1-szą wg PN-EN 12680-3:2012(E) [23]. Pomiary twardości potwierdziły 

wymaganą twardość 290 HB, przy czym rozrzut poszczególnych wyników wynosił 

3HB. Biorąc pod uwagę masę odlewu uzyskane wyniki badań NDT są rewelacyjne. I co 

dla nas najważniejsze, pokazuje, że jednak można wykonywać wielkie odlewy dobrej 

jakości. 

Tabela nr 3 Dane techniczne koła zębatego 

Moduł M=14 

Ilość zębów Z=356 

Długość zębów B=370 mm 

Średnica podziałowa wieńca 4984 mm 

Wykonanie A0361-2 

Specyfikacja FC Standard 

Materiał FerryNod R 290 R 

Twardość Min. 290 HB 

Jak wspominaliśmy zmienia to również dotychczasową filozofię dotyczącą kół zębatych. 

Przez lata przyzwyczajano nas do poglądu, iż rdzeń koła powinien być miękki a zęby 

hartowane powierzchniowo. Tymczasem koła wykonane z monobloku o jednakowej 

twardości na całej powierzchni (wewnątrz odlewu ta twardość będzie z pewnością inna) 

mogą zastąpić dotychczasowe i jak pokazują osiągnięcia Ferry-Capitain z Francji, 

z zupełnie dobrymi rezultatami. 

5) RÈSUMÈ 

Coraz więcej firm na zachodzie Europy wprowadza własne gatunki stali 

(nienormatywne) o własnościach dużo lepszych od tych, które znajdziemy w normach. 

Jest to działanie zrozumiałe. Koszt poniesiony na prace badawcze i wdrożenie 

innowacyjnych technologii jest olbrzymi. A umieszczenie nowego gatunku w 

standardach związane jest z wyciekiem tajników jego tworzenia. W tych firmach 

powstają również specyfikacje badań NDT nowych materiałów. Z tych samych 

powodów stanowią one tajemnice firm. 

Jak pokazaliśmy w punkcie 2 stan dokumentów normatywnych dotyczących NDT 

odlewów jest opłakany. I nie zanosi się na jakiekolwiek zmiany w tym temacie. 

Odlewnicy nie będą współpracować z agendami NDT a CEN w Brukseli nie będzie 

dostrzegał żadnych problemów. 

Reasumując, jesteśmy zdani na siebie. Jeżeli chcemy znaczyć cokolwiek w dziedzinie 

odlewnictwa musimy sami stworzyć technologie i metodyki badań NDT. 
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