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ANALIZA POLOWA CIEPLNA I ELEKTROMAGNETYCZNA 
PROCESU CIĄGŁEGO ODLEWANIA śELIWA 

Streszczenie. Celem artykułu jest wyznaczenie strefy krystalizacji Ŝeliwa oraz sił 
generowanych elektromagnetycznie, działających na Ŝeliwo w strefie krystalizacji  
w procesie odlewania ciągłego Ŝeliwa. Odlewanie ciągłe Ŝeliwa wymaga zapewnienia 
podczas krystalizacji odpowiednich rozkładów gradientów temperatury w celu uzyskania 
właściwej struktury odlewu. Badania są prowadzone na podstawie metody elementów 
skończonych (MES) i oprogramowania ANSYS. Analizę cieplną oraz analizę 
elektromagnetyczną sił oddziałujących na Ŝeliwo przebadano w dwóch róŜnych rodzajach 
niezaleŜnych modeli komputerowych. Wyznaczono strefę krystalizacji oraz rozkłady sił 
elektromagnetycznych w Ŝeliwie.  

Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, mieszanie elektromagnetyczne, modelowanie polowe, MES 

THERMAL AND ELECTROMAGNETIC FIELD ANALYSIS OF A CAST 
IRON CONTINOUS CASTING PROCESS 

Summary. The aim of the paper is to determine crystallization zone and forces 
generated by the electromagnetic field acting on cast iron during crystallization in 
continuous casting process. Proper distributions of temperature gradients are needed 
during continuous casting process to receive the proper cast iron structure. Analysis is 
carried out using the finite element method (FEM) and ANSYS software. The thermal  
and electromagnetic analysis of force interactions on cast iron was carried out using two 
different independent computational models. The crystallization zone and distribution of 
magnetic forces in cast iron were determined. 

Keywords:  continuous casting, electromagnetic stirring, field modelling, FEM 
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1. WPROWADZENIE 

Do wytwarzania prętów z Ŝeliwa szarego jest wykorzystywana metoda odlewania 

ciągłego. Proces ten jest odpowiedni do produkcji takich prętów zarówno ze względów 

technologicznych, jak i z punktu widzenia jakości otrzymywanych wyrobów. Technologia 

odlewania Ŝeliwa szarego jest procesem bardzo wraŜliwym na szybkość wyciągania 

odlewanego pręta, intensywność chłodzenia krystalizatora i jej rozkład przestrzenny oraz 

intensywność mieszania płynnego metalu w strefie krystalizacji. Nieodpowiedni dobór tych 

parametrów powoduje, Ŝe w procesie odlewania ciągłego otrzymuje się odlewy Ŝeliwa  

o niepoŜądanej strukturze [1]. Do realizacji procesu odlewania Ŝeliwa z zachowaniem kontroli 

opisanych wyŜej parametrów stosuje się piece odlewnicze, z których poprzez krystalizator 

jest wyciągany odlewany pręt. Schematyczną konstrukcję pieca do ciągłego odlewania Ŝeliwa 

oraz krystalizatora pokazano na rys. 1. Jest to przykład pieca, w którym jest nierealizowane 

mieszanie elektromagnetyczne. 
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Rys. 1. Piec do odlewania ciągłego (a) oraz przekrój krystalizatora bez mieszadeł indukcyjnych (b):  
  1 – komora topienia, 2 – tygiel, 3 – indukcyjny wzbudnik grzejny, 4 – izolacja termiczna, 5 – 
  krystalizator, 6 – chłodnica, 7 – pręt Ŝeliwny, 8 – tuleja grafitowa 

Fig. 1. Furnace for continuous casting (a) and cross-section of continuous casting mould (b): 1 – 
  melting chamber, 2 – melting crucible, 3 – heating inductor, 4 – thermal insulation, 5 – 
  continuous casting mould, 6 – cooler, 7 – cast iron rod, 8 – graphite sleeve 

Szybkość chłodzenia Ŝeliwa ustala się przez odpowiednią konstrukcję chłodnicy, 

szybkość przepływu wody chłodzącej i szybkość wyciągania pręta. Proces ten zobrazowany 

modelami komputerowymi opisano w rozdziale 2. W opisywanym rozwiązaniu dla 

zapewnienia odpowiednich gradientów temperatury w wyciąganym pręcie w strefie 

krystalizacji zastosowano mieszadła elektromagnetyczne (wzbudników), które na podstawie 
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zmiennego w przestrzeni pola magnetycznego powodują ruch płynnego metalu wewnątrz 

krystalizatora [2].  

Celem artykułu jest wyznaczenie strefy krystalizacji Ŝeliwa oraz sił generowanych 

elektromagnetycznie, działających na Ŝeliwo w strefie krystalizacji. W pierwszym kroku 

przeanalizowano rozkład temperatur w modelu cieplnym nieujmującym zjawisk 

elektromagnetycznych. Model cieplny odzwierciedla krystalizator, taki jak na rys. 1b. 

Pominięto przy tym wpływ ciepła generowanego prądem wzbudników (szacując moc 

wydzielaną w Ŝeliwie od tych prądów jako 10 W). Opis modelu cieplnego wraz z wynikami 

zamieszczono w punkcie 2. 

W drugim kroku przeanalizowano rozkład sił generowanych elektromagnetycznie 

działających na Ŝeliwo. Przeanalizowano trzy przypadki modelu. W pierwszym z nich siły 

pochodzą od wzbudnika generującego wirujące pole wokół osi pręta Ŝeliwnego. W drugim 

przypadku siły pochodzą od wzbudnika generującego pole elektromagnetyczne wzdłuŜ osi 

pręta Ŝeliwnego. W trzecim przypadku uwzględniono obydwa wzbudniki wymienione 

powyŜej. Analiza elektromagnetyczna była prowadzona przy załoŜeniu ustalonego rozkładu 

temperatur, uzyskanego w kroku pierwszym. Modele i wyniki analizy zamieszczono 

w punkcie 3. 

Symulacja komputerowa była oparta na analizie polowej metodą elementów skończonych 

(MES) bazującej na oprogramowaniu ANSY, wykorzystując odpowiednio analizę cieplno-

przepływową oraz analizę elektromagnetyczną. Przeprowadzono analizę stanów ustalonych 

przy nieliniowych względem temperatury parametrach materiałowych.  

2. MODELOWANIE POLA TEMPERATUR 

Analizę pola temperatury z uwzględnieniem ruchu Ŝeliwa względem krystalizatora 

przeprowadzono na podstawie osiowosymetrycznego modelu 2D, bazującego na elemencie 

PLANE55 [5]. Kluczowymi danymi w modelu komputerowym są charakterystyki 

materiałowe przewodności cieplnej oraz ciepła właściwego materiałów konstrukcyjnych 

krystalizatora jako funkcje temperatury. Na rys. 2 przedstawiono przewodność cieplną oraz 

ciepło właściwe Ŝeliwa w funkcji temperatury [4]. Wyniki analizy cieplnej pozwalają na 

ustalenie obszaru ciekłego metalu, w którym dzięki oddziaływaniu elektromagnetycznemu 

moŜe być generowany ruch metalu w celu poprawy rozkładu gradientów temperatury  

i jednorodności jego struktury. 
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Rys. 2. Przewodność cieplna (a) i ciepło właściwe (b) Ŝeliwa jako funkcja temperatury [3] 
Fig. 2. Thermal conductivity (a), and a specific heat (b) of cast iron vs. temperature [3] 

 
W modelu komputerowym wymuszono zadaną prędkość przesuwu odlewanego pręta 

Ŝeliwnego (od 0,5 do 1,15 m/min). W modelu wymuszono ponadto temperaturę Ŝeliwa na 

wlocie do krystalizatora (1400oC) oraz temperaturę wody w chłodnicy od 25oC na wlocie do 

70oC na wylocie (ze względu na duŜą prędkość przepływu wody (ok. 5 l/min) przyjęto 

równomierny przyrost temperatury wody wzdłuŜ chłodnicy. PowyŜsze parametry zostały 

ustalone na podstawie pomiarów w układzie rzeczywistym. W modelu uwzględniono takŜe 

konwekcję ciepła pomiędzy krystalizatorem a otoczeniem. Wyznaczono rozwiązanie dla 

ustalonego stanu cieplnego. Na rys. 3 przedstawiono rozkład temperatury w przekroju 

wzdłuŜnym krystalizatora dla prędkości wyciągania 0,8 m/min. 
 

  
Temperatura, oC 

 
Rys. 3. Rozkład temperatury w krystalizatorze pierwotnym dla prędkości 0,8 m/min 
Fig. 3. Temperature distribution in the continuous casting mould at 0.8 m/min 
 

a) b) 
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Rys. 4. Temperatura powierzchni pręta Ŝeliwnego wzdłuŜ krystalizatora dla prędkości wyciągania 0,5; 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,15 m/min 

Fig. 4. Temperature of the cast iron surface along the mould for the drawing velocity 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 
0.9; 1; 1.15 m/min 

Na rys. 4 zamieszczono charakterystyki rozkładu temperatury na powierzchni pręta 

Ŝeliwnego wzdłuŜ krystalizatora dla róŜnych prędkości wyciągania. Otrzymane w wyniku 

modelowania rozkłady temperatury wykazują odpowiednią intensywność chłodzenia, co 

skutkuje uzyskaniem owalnego kształtu menisku – rys. 4. Przeprowadzona analiza prędkości 

wyciągania wykazuje, Ŝe optymalną prędkością jest 0.7 m/min, przy której uzyskuje się 

dostatecznie duŜy obszar ciekłego metalu w krystalizatorze, umoŜliwiający jego mieszanie 

podczas wyciągania, a jednocześnie nie istnieje jeszcze ryzyko wypłynięcia ciekłego metalu 

poza obszar krystalizatora (taka sytuacja ma miejsce przy prędkościach większych od 

1 m/min) – rys. 5. 

3. MODELOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Analiza pola elektromagnetycznego, wytwarzającego siły elektromagnetyczne działające 

w róŜnych kierunkach na ciekły metal, była prowadzona dla krystalizatora takiego jak na 

rys. 5a, zawierającego dwa wzbudniki elektromagnetyczne. Wzbudniki te zostały przebadane 

za pomocą trzech rodzajów modeli. W pierwszym modelu siły pochodzą od wzbudnika 

generującego wirujące pole wokół osi pręta Ŝeliwnego. W drugim przypadku siły pochodzą 

od wzbudnika generującego pole elektromagnetyczne wzdłuŜ osi pręta Ŝeliwnego. W trzecim 

przypadku uwzględniono obydwa wzbudniki wymienione powyŜej. 
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Rys. 5. Geometria krystalizatora ze wzbudnikami elektromagnetycznymi: a) przekrój poprzeczny,  
b) przekrój wzdłuŜny, c) schemat podłączenia uzwojeń, 1 – wzbudnik pola wirującego, 2 – 
wzbudnik pola wzdłuŜnego, 3 – wkładka grafitowa, 4 – pręt Ŝeliwny 

Fig. 5. Geometry of cast iron mould with electromagnetic inductors, a) transverse cross-section, b) 
lengthwise cross-section, c) circuit diagram of windings connections, 1 – rotating field 
inductor, 2 – linear field inductor, 3 – graphite sleeve, 4 – cast iron rod 

Dwa z analizowanych modeli były modelami 2D odpowiednio dla pola wirującego oraz 

pola wzdłuŜnego względem kierunku wyciągania Ŝeliwa. Trzeci model 3D ujmował 

jednocześnie obydwa kierunki wytwarzania sił mieszających. We wszystkich przypadkach 

zastosowano modele sprzęŜone polowo - obwodowe oraz analizę w dziedzinie częstotliwości 

(dla prądów sinusoidalnie zmiennych). Na rys. 5b zamieszczono schemat połączeń 

poszczególnych uzwojeń wzbudników. Jest on taki sam zarówno dla wzbudnika pola 

wirującego, jak i dla wzbudnika pola wzdłuŜnego. 

Pole wirujące było wytwarzane przez wzbudnik 1 z rys. 5, będący uzwojeniem stojana 

silnika asynchronicznego o liczbie par biegunów równej 2 oraz liczbie Ŝłobków równej 24 

(stojan silnika Indukta typu SBh-90L [4]). Zbudowano model polowy planarny, bazujący na 

elemencie PLANE53 i ujmujący pełny przekrój geometrii układu. Silnik był zasilany ze 

źródła napięcia trójfazowego modelowanego za pomocą analizatora obwodowego ANSYS 

(element CIRCU124) [5]. Przebadano rozkłady pól magnetycznych i sił w zakresie prądów do 

1 - 10 A(RMS) oraz w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 5 kHz. Drugi model, dla wzbudnika 
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pola wzdłuŜnego (rys. 5a – 2), zbudowano podobnie. Wzbudnik ten jest zbudowany ze 

zwojów o kształcie pierścieni, z uwzględnieniem cykliczności modelu (uŜyto makra 

PERBC2D). Dwa pierwsze wzbudniki przebadano odrębnie opierając się na modelu 2D, 

trzeci ujmujący oddziaływania pola wirującego i wzdłuŜnego przebadano jednocześnie  

w układzie 3D. Model wzbudnika oparty został na elemencie SOLID117. Wymuszenia 

zrealizowano przez bezpośrednie zadanie układu prądowego na elementach uzwojeń (BFE). 

Wyniki analizy pola elektromagnetycznego obejmują rozkłady siły oddziaływania 

elektromagnetycznego wewnątrz odlewanego Ŝeliwa. Oprócz tego wyznaczono rozkład 

indukcji elektromagnetycznej oraz rozkład gęstości powstających prądów wirowych. 

Wytwarzana siła jest proporcjonalna do kwadratu indukcji magnetycznej, którą moŜna łatwo 

zmierzyć. Rozkład gęstości prądu odpowiada powstającym w układzie stratom mocy (ciepło 

Joule’a), proporcjonalnym do kwadratu wartości tego prądu.  

Na rys. 6 zamieszczono rozkład siły generowanej w Ŝeliwie w wyniku oddziaływania 

wzbudników pola wirującego (rys. 6a) i pola wzdłuŜnego (rys. 6b). Wyniki przedstawiono dla 

dwóch częstotliwości, to jest 50 i 400 Hz. Rozkłady wyznaczono wzdłuŜ promienia pręta 

Ŝeliwnego, przy czym połoŜenie 0 odpowiada osi pręta, natomiast 1e-2 jego powierzchni. 
 

 
 

Rys. 6. Rozkład sił elektromagnetycznych w Ŝeliwie wzdłuŜ promienia: a) siły prostopadłej do 
  promienia, b) siły równoległej do osi Ŝeliwa przy częstotliwości 50 i 400 Hz 

Fig. 6. Distribution of magnetic forces along cast iron radius: a) directional (tangential) b) radial at 
  50 Hz and 400 Hz 

Analizę wartości sił działających, generowanych przez pole wirujące, przeprowadzono 

dla róŜnych częstotliwości. Przyjęto stałą - znamionową wartość prądu zasilającego. Wyniki 

zostały zestawione w tabeli 1. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wartości tych sił zaleŜą równieŜ od 

wartości prądu wzbudników. 

Na rys. 7 przedstawiono rozkłady innych wielkości polowych, uzyskane dla wzbudnika 

pola wirującego przy 50 Hz. Na rozkładzie magnetycznego potencjału wektorowego (rys. 7a) 
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są widoczne dwie pary biegunów wytworzone przez przestrzennie rozłoŜone uzwojenie 

silnika. Pole to kształtuje rozkład prądu w Ŝeliwie, który jest widoczny na rys. 7b. 

a)      b) 

 
 
Rys. 7. Rozkład magnetycznego potencjału wektorowego od wzbudnika pola wirującego (a) oraz 

 rozkład gęstości prądu w samym pręcie Ŝeliwnym (b) przy częstotliwości 50 Hz 
Fig. 7.  Magnetic vector potential distribution generated by inductor of rotating field (a) and current 

density distribution in a cast iron rod (b) at 50 Hz 
 

Tabela 1 
Wyniki obliczeń polowych dla pola wirującego przy tej samej amplitudzie prądu wzbudnika 

 
Parametry wzbudnika Parametry odlewanego metalu 

Częstotliwość 
Prąd 

 wzbudnika 
Napięcie 
zasilania 

Indukcja 
magnet. 

Indukcja 
magnet. 

Gęstość 
prądu 

Moc 
wydzielana 

Moment 
obrotowy 

fz I s(max) Us(rms) Bmax Bmax Jmax P T 
Hz A V T mT kA/m2 W/m Ncm 
10 9,02 8,11 0,41 9,75 15,15 0,00 0,011 
50 9,02 29,16 0,41 9,79 75,75 0,07 0,057 
100 9,02 57,47 0,41 9,86 151,46 0,27 0,115 
400 9,02 228,80 0,41 10,30 600,82 4,29 0,452 
1000 9,02 571,80 0,41 11,00 1460,00 24,90 1,049 
5000 9,02 2856,39 0,41 12,80 4760,00 223,30 1,875 

 
W tabeli 1 zaznaczono dwa charakterystyczne wiersze. Pierwszy z nich odnosi się do 

znamionowego prądu przy znamionowej częstotliwości 50 Hz. Ze względu na pracę silnika  

z zatrzymanym wirnikiem mamy do czynienia z sytuacją pracy w stanie zwarcia. Stąd silnik 

pracuje przy bardzo małym napięciu (około 10% wartości znamionowej), dając relatywnie 

niską wartość momentu obrotowego działającego na Ŝeliwo. Przy podwyŜszeniu 

częstotliwości do 400 Hz rosną reaktancje układu i przy znamionowym prądzie silnik pracuje 

ze znamionowym napięciem (i mocą), dając znacznie wyŜszą wartość momentu. Dalsze 

podnoszenie częstotliwości powodowałoby przekroczenie jego parametrów znamionowych. 

Zasilenie obydwu wzbudników jednocześnie porównywalnymi wartościami okładów 

prądowych generuje porównywalne wartości sił pochodzących od pola wirującego i pola 
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wzdłuŜnego. W efekcie uzyskuje się spiralne pole sił. Na rys. 8 przedstawiono rozkład sił pola 

magnetycznego przy zasilaniu obydwu wzbudników takimi samymi okładami prądowymi 

(maksymalna wartość indukcji pola magnetycznego wirującego była taka sama jak wartość 

indukcji pola wzdłuŜnego). Widoczne rozkłady sił kształtują spiralę pod kątem 45o do osi 

pręta Ŝeliwnego. Przy zmianie stosunku prądów we wzbudnikach jest moŜliwe uzyskanie 

rozkładów sił o innych kątach nachylenia wektora siły do osi pręta. 
 

 
 
Rys. 8. Rozkład siły przy działaniu dwóch wzbudników 
Fig. 8. Spatial distribution of magnetic force generated by two inductors  

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Cel niniejszej pracy został osiągnięty. Opisane w pracy modele komputerowe ANSYS 

pozwoliły na pełne scharakteryzowanie procesu ciągłego odlewania Ŝeliwa z mieszaniem 

elektromagnetycznym. Zastosowanie modeli niezaleŜnych (oddzielnie cieplnych i elektro-

magnetycznych) było moŜliwe ze względu na niewielki wzajemny wpływ pól na siebie. 

Wykorzystanie symetrii osiowej obiektu pozwoliło na zastosowanie modeli 2D o duŜej 

gęstości siatki (powyŜej 30 tysięcy elementów), istotnej szczególnie przy modelach 

elektromagnetycznych. Prezentowane wyniki dotyczą szerszych badań nad systemem 

ciągłego odlewania Ŝeliwa. W kontynuacji prac przewiduje się przebadanie modeli 

sprzęŜonych, uwzględniających analizę ruchu ciekłego metalu. 
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Abstract 

The aim of the paper is to determine crystallization zone and forces generated by 

electromagnetic field, influenced on cast iron during crystallization in continuous casting 

process. Proper distribution of temperature gradients are needed during continuous cast iron 

casting process to receive proper cast iron structure. Analysis is carried out using finite 

element method (FEM) and ANSYS software. Thermal analysis and electromagnetic analysis 

of force interactions on cast iron were carried out using two different independent 

computational models. The crystallization zone and distribution of magnetic forces in cast 

iron were calculated. 

The simplest furnace for continuous casting process together with casting mould is given 

in Fig. 1. It is a case where magnetic stirring is not applied. This casting mould is the base for 

development enhanced casting mould with electromagnetic stirring – Fig. 5. 

The first computational model (2D) was based on continuous casting mould, such as that 

in Fig. 1b. It is a pure thermal model including no influence of the other fields. Thermal 

conductivity and specific heat of a cast iron as a function of temperature, presented in Fig. 2, 

were part of the computational model. The axisymmetric (2D) model was built using the 

PLANE55 finite element. The velocity of casting rod was assumed in the range of 0.5 to 1.15 

m/min. The input temperature of the liquid cast iron is assumed to be 1400oC. The 

temperature of cooling was 25 oC at inlet and 70 oC outlet, with 5 l/min of flow velocity. 

The results of analysis are given in Fig. 3 and Fig. 4. The temperature distribution over 

casting mould at 0.8 m/min of cast iron drawing velocity is shown in Fig. 3. The temperature 



Analiza polowa cieplna…  33 

 

distribution along the rod surface is plotted in Fig. 4, where drawing velocity is a parameter. It 

allows to set up the best crystallization zone. It means that liquid metal inside the rod should 

to be shorter than casting mould, what corresponds to 0.7 m/min of drawing velocity. 

The second computational model refers to electromagnetic analysis. It is based on the 

casting mould that is equipped with electromagnetic inductors shown in Fig. 5. One of them is 

for generating rotating field while the second one produces axial magnetic field. The first 

inductor is made of a stator of standard squirrel-cage induction machine SBh-90L [4]. The 

second inductor is made of copper rings. Both are connected to AC source as shown in Fig. 

5b and c. 

The FEM model is built of the 2D PLANE53 element and CIRCU124 circuit element [5]. 

Analysis was carried out for 1-10 A(RMS) at 5 Hz to 5 kHz. 

The results of the analysis illustrating distribution of magnetic forces along cast iron 

radius are plotted in Fig. 6 for frequency of 50 and 400 Hz. The magnetic vector potential 

distribution generated by inductor of rotating field and current density distribution in the rod 

are the remaining results – Fig. 7. 

The third case of electromagnetic analysis concerns the excitation of both inductors. The 

spatial distribution of magnetic force generated by two inductors with the same currents is 

depicted in Fig. 8. 


