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WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ
NA KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY ŻELIWA ADI
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w stanie odlanym oraz po dwustopniowej obróbce cieplnej (austenityzacja w 900oC i wygrzewanie izotermiczne w 280, 330 i 380oC). Za pomocą programu
komputerowego LUCIA oceniono cechy morfologii grafitu oraz osnowy metalowej. Metodą spektroskopii Mössbauera
dokonano oceny składu osnowy żeliwa ADI, co umożliwiło określenie udziału austenitu wykazującego właściwości
paramagnetyczne. Wyniki tych pomiarów, w połączeniu z wynikami badań kalorymetrycznych pozwoliły na dokonanie opisu procesów przebiegających podczas wygrzewania izotermicznego. Na wykresach kalorymetrycznych podczas
nagrzewania żeliwa ADI stwierdzono obecność silnego efektu egzotermicznego, którego początek przemieszcza się od
468 do 489oC w miarę podwyższania temperatury wygrzewania izotermicznego. Wartość entalpii tego efektu zmienia
się proporcjonalnie do zmiany udziału austenitu w żeliwie skutkiem obróbki cieplnej. Na tej podstawie stwierdzono,
że proces powstawania osnowy żeliwa, składającej się z ferrytu i stabilnego, przesyconego węglem austenitu, ma charakter endotermiczny i wymaga dostarczenia energii do układu.
Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, żeliwo ADI, ausferryt, grafit kulkowy, wygrzewanie izotermiczne, program
LUCIA, kalorymetria skaningowa, spektroskopia Mössbauera

EFFECT OF POST-WELD TREATMENT PARAMETERS
ON THE MICROSTRUCTURE OF ADI CAST IRON
This paper gives the results of microstructure investigations of ductile cast iron in as-cast condition and after twostage heat treatment (austenitisation at 900oC and isothermal soaking at 280, 330 and 380oC). The morphological
features of graphite and metallic matrix were determined using LUCIA software. The Mössbauer spectroscopy method
was used to determine the composition of ADI cast iron matrix, which enabled the determination of the share of austenite which demonstrated paramagnetic properties. In combination with the results of calorimetric investigations,
the results of these measurements enabled the processes occurring during isothermal soaking to be described. While
heating ADI cast iron, the presence of strong exothermal effect, the beginning of which transferred from 468oC to 489oC
as the isothermal soaking temperature was increasing, was found on calorimetric diagrams. The enthalpy value of
this effect changes in proportion to the change in the share of austenite in cast iron as a result of heat treatment. Based
on that, it was found that formation of cast iron matrix consisting of ferrite and stable carbon supersaturated austenite is of endothermic nature and requires the supply of energy to the system.
Key words: ductile cast iron, ADI cast iron, ausferrite, nodular graphite, isothermal soaking, LUCIA software, scanning calorimetry, Mössbauer spectroscopy

1. WPROWADZENIE
Żeliwo ADI (Austempered Ductile Iron) ma już obecnie ustabilizowaną pozycję zarówno wśród producentów, jak i odbiorców odlewów wykonanych z tego materiału. Nadal jednak dąży się do ulepszania tego materiału oraz poznawania mechanizmów umożliwiających
uzyskiwanie niezwykłych dla tego żeliwa właściwości.
Zauważalne jest szerokie zainteresowanie żeliwem
ADI, co przekłada się na liczne publikacje z zakresu
opracowań poznawczych oraz konkretnych wdrożeń
tego gatunku żeliwa na skalę przemysłową [1–4].
Korzystne własności mechaniczne żeliwa ADI są
wynikiem specyficznej osnowy metalowej składającej
się z przesyconego węglem austenitu i ferrytu. Cechy
morfologiczne tej osnowy zależą od parametrów obrób-

ki cieplnej, tj. temperatury i czasu austenityzacji oraz
hartowania izotermicznego [5–7]. Istotne znaczenie
ma również mikrostruktura żeliwa wyjściowego (cechy
morfologii osnowy i grafitu kulkowego), co jest determinowane składem chemicznym i intensywnością stygnięcia odlewów [8].
Technologia otrzymywania żeliwa ADI składa się
z kilku etapów, a w szczególności:
1. wykonanie odlewów żeliwa sferoidalnego o podwyższonej hartowności, co uzyskuję się najczęściej przez
dodatki Ni, Cu lub Mo,
2. wygrzewanie (austenityzacja) odlewów w temperaturze od 850 do 950oC i w czasie od 0,5 do 3 h (zależnie
od masy i kształtu), w celu maksymalnego nasycenia
austenitu (Jo) węglem pochodzącym z rozpadu perlitu
i częściowo rozpuszczonego grafitu,
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3. chłodzenie odlewów z szybkością zapewniającą uniknięcie tworzenia się perlitu do temperatury wygrzewania izotermicznego w granicach 230÷400°C, najczęściej
w kąpieli solnej,
4. wygrzewanie izotermiczne odlewów w czasie 0,5÷5 h,
wystarczającym do utworzenia osnowy ausferrytyczo
nej. Austenit pierwotny γ o równowagowej zawartości węgla w temperaturze austenityzacji, podczas
wygrzewania izotermicznego przekształca się przesycone płytki ferrytu i wysokowęglowy austenit γHC.
Proces ten przebiega w dwóch etapach, przy czy etap
II niekorzystnie wpływa na właściwości żeliwa ADI.
0
– etap I => γ " γHC + D
– etap II => γHC " D + węgliki
gdzie:
0
γ – austenit pierwotny,
γHC – austenit stabilny (wysokowęglowy)
D – ferryt
5. Chłodzenie odlewów do temperatury otoczenia.
Technologia wytwarzania żeliwa sferoidalnego ADI
jest bardzo złożona. Wiele elementów związanych
z mechanizmem przemiany izotermicznej, nie zostało
w pełni wyjaśnionych. W technologii tej ważną rolę odgrywają nie tylko parametry obróbki cieplnej, ale także
skład chemiczny żeliwa wyjściowego, obecność składników poprawiających hartowność, skład osnowy metalowej i cechy morfologiczne grafitu.
Żeliwo sferoidalne otrzymywane przez hartowanie
z przemianą izotermiczną, charakteryzuje się wyjątkowo korzystnymi właściwościami wytrzymałościowymi
i plastycznymi.
Wysoka temperatura, sięgająca 400°C, powoduje
otrzymywanie żeliwa o dużym wydłużeniu względnym
i granicy plastyczności na poziomie 500 MPa, dobrą odpornością na zmęczenie i obciążenia udarowe. W stosunkowo niskiej temperaturze przemiany, np. 260°C,
uzyskuje się gatunki ADI o granicy plastyczności sięgającej 1400 MPa, o wysokiej twardości i doskonałej
odporności na zużycie ścierne.

2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Wytop żeliwa przeprowadzono w piecu indukcyjnym
tyglowym średniej częstotliwości, pojemności 50 kg
i wyłożeniu kwaśnym. Do sferoidyzacji użyto zaprawy
FeNiMg18 (18% Mg) w ilości 1,2%, a do modyfikacji
żelazokrzem FeSi75 w ilości 1%. Temperatura sferoo
idyzacji wynosiła 1400 C, temperatura zalewania –
o
1370 C. Wykonano odlewy wałków o średnicy 10, 20,
40 i 60 mm oraz wysokości 400 mm. Wyniki analizy
składu chemicznego przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wyniki analizy składu chemicznego wyjściowego żeliwa sferoidalnego
Table 1. Chemical composition analysis results of starting
ductile cast iron
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2 godzin, a następnie wygrzewaniu izotermicznemu
w kąpieli solnej (50% KNO3 i 50% NaNO3) w temperao
turze 280, 330 i 380 C i w czasie 2 godzin.
W celu weryfikacji wyników przeprowadzono również
proces hartowania izotermicznego w temperaturze 420
o
i 460 C, czyli powyżej zalecanego „okna procesowego”.
Cechy morfologiczne grafitu oraz skład osnowy metalowej w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej
oceniono przy pomocy programu komputerowego do
analizy obrazu LUCIA v. 4.82.
Na podstawie badań kalorymetrycznych nagrzewania i chłodzenia stopów metali (w tym żeliwa sferoidalnego) można stwierdzić, że efekty cieplne podczas
nagrzewania próbek zachodzą w odwrotnej kolejności
niż podczas chłodzenia i mają odmienny charakter: endotermiczny – przy nagrzewaniu i egzotermiczny przy
chłodzeniu [9, 10]. Założono więc, że efekt cieplny towarzyszący przemianie podczas hartowania izotermicznego powinien wystąpić na wykresie DSC nagrzewania
żeliwa ADI, w zakresie temperatury znacznie poniżej
przemiany eutektoidalnej [11].
Do wyznaczenia efektów cieplnych związanych
z przemianami fazowymi wykorzystano różnicowy kalorymetr skaningowy Multi HTC S60. Próbki do badań kalorymetrycznych pobrano z odlewu o średnicy
60 mm. Masa próbek była zbliżona i wynosiła od 310
do 340 mg. Badania wykonano w osłonie argonu, przy
o
szybkości grzania i chłodzenia 10 C/min. Próbki nao
grzewano do temperatury 880 C, (powyżej przemiany
o
eutektoidalnej) oraz do 650 C (poniżej przemiany eutektoidalnej), w której były wytrzymywane przez około
20 minut. Wykonano także eksperyment dwukrotnego
o
nagrzewania i do 650 C.
Wyniki oceny mikrostruktury żeliwa ADI oraz badań kalorymetrycznych postanowiono zweryfikować
metodą spektroskopii efektu Mössbauera [8, 9]. Badania mössbauerowskie, prowadzono technikę geometrii
rozproszeniowo-odbiciowej CEMS (Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy). Pozwoliło to na badanie warstwy powierzchniowej o grubości około 100 nm.
Zastosowano detektor gazowy wypełniony objętościowo
(0,98% He +0,02% Ar), pod ciśnieniem 0,9 at. Źródłem
57
moessbauerowskim był Co /Rh o aktywności około 10
mCi. Pomiary przeprowadzono dla próbek po hartowaniu izotermicznym (żeliwo ADI) oraz dla próbki poddao
nej dwukrotnemu nagrzewaniu do temperatury 650 C.
Duża energetyczna rozdzielczość efektu Mössbauera,
pozwala wykrywać stosunkowo słaby wpływ środowiska krystalochemicznego na poziomy energetyczne jąder atomów. Pozwala to również na wyciąganie wniosków dotyczących ruchów atomów w sieci krystalicznej,
zachowania się atomów domieszkowych, charakteru
wiązania chemicznego, wartościowości i koordynacji
jonów, a także umożliwia badanie wewnętrznych pól
magnetycznych i gradientów pól elektrycznych, działających na jądra atomów w krysztale [14, 15].

Skład chemiczny, %mas
C

Si

Mn

P

S

Mg

Ni

Cu

3,70

2,55

0,19

0,04

0,010-

0,08

1,45

0,62

Obróbkę cieplną próbek z odlewów wyjściowych przeprowadzono w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie,
gdzie zainstalowana jest prototypowa linia technologiczna do produkcji żeliwa ADI. W pierwszym etapie
o
próbki poddano austenityzacji w temp. 900 C i w czasie

3. WYNIKI BADAŃ
Przykładowe wyniki badań cech morfologii grafitu żeliwa sferoidalnego wyjściowego (próbka 1.1.0.),
przedstawiono na rys. 1 i rys. 2, natomiast na rys. 3
przedstawiono mikrostrukturę próbki oraz skład osnowy metalowej.
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Liczba obiektów

1,86 mm2

Mierzona powierzchnia

761 na mm

Obiektów na obszar
Udział powierzchniowy
grafitu

2

11,75%

Właściwość

Średnia

Odch.
st.

Min.

Maks.

Powierzchnia
wydzielenia, μm2

154,32

133,9

8,8998

1140,1

Współczynnik
kształtu

0,9324

0,10549 0,34343

1

Rys. 1. Mikrostruktura próbki z żeliwa wyjściowego (średnica odlewu 10 mm) oraz wyniki pomiarów i obliczeń wybranych
cech morfologicznych grafitu
Fig. 1. Microstructure of starting cast iron sample (casting diameter 10 mm) and results of measurements and calculations of
selected morphological features of graphite

Rys. 2. Rozkłady powierzchni i współczynnika kształtu wydzieleń grafitu z rys. 1
Fig. 2. Distributions of area and precipitation shape factor for graphite from fig. 1

średnia

Udział w osnowie

Liczba obiektów

2262

ferrytu

perlitu

Udział pow. (zgład)

6,1%

6,8%

93,2%

Rys. 3. Ocena składu osnowy próbki z żeliwa wyjściowego (średnica odlewu 10 mm) oraz obraz mikrostruktury, pow. 500×
Fig. 3. Determination of matrix composition of starting cast iron sample (casting diameter 10 mm) and image of microstructure, mag. 500×

Na rys. 4 i rys. 5 przedstawiono wyniki badań cech
morfologicznych grafitu po hartowaniu izotermicznym
w 280oC dla przykładowej próbki z odlewu o średnicy 10 mm, natomiast na rys. 6 przedstawiono wyniki
obserwacji metalograficznych dla tej samej próbki ale
po hartowaniu izotermicznym w temperaturze 280,

330, 380oC i trawieniu odczynnikiem 10% K2S2O5 oraz
ocenę udziału austenitu. W celu porównania wpływu
parametrów wygrzewania izotermicznego w temperaturze 420oC i 460oC przeprowadzono obserwacje mikrostruktury oraz pomiary udziału austenitu. Wyniki
badań przedstawiono na rys. 7 i rys. 8.
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Liczba pól
Liczba wydzieleń
grafitu

1270
1,86 mm

Mierzona powierzchnia

683 na mm2

Wydzieleń na obszar
Udział powierzchniowy
grafitu
Właściwość
Powierzchnia, μm

2

Współczynnik kształtu

2

10,92%
Średnia

Odch.
st.

Min.

Maks.

159,82

141,21

19,955

1326,1

0,94137

0,1035

0,22298

1

Rys. 4. Mikrostruktura próbki (średnica odlewu 10 mm) po wygrzewania izotermicznym w 280ºC oraz wyniki pomiarów i obliczeń wybranych cech morfologicznych
Fig. 4. Microstructure of sample (casting diameter 10 mm) after isothermal soaking at 280ºC and results of measurements and
calculations of selected morphological features

Rys. 5. Rozkłady powierzchni i współczynnika kształtu wydzieleń grafitu z rys. 4
Fig. 5. Distributions of area and precipitation shape factor for graphite from fig. 4

a)

b)

c)

Rys. 6. Mikrostruktura próbek (średnica odlewu 10 mm) oraz porównanie udziału austenitu po wygrzewaniu izotermicznym:
a) 280ºC, b) 330ºC, c) 380ºC
Fig. 6. Microstructure of samples (casting diameter 10 mm) and comparison of the share of austenite after isothermal soaking
at: a) 280ºC, b) 330ºC, c) 380ºC
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b)

o
o
Rys. 7. Mikrostruktura próbek (średnica odlewu 20 mm )po wygrzewaniu izotermicznym: a) 420 C, b) 460 C

Fig. 7. Microstructure of samples (casting diameter 20 mm) after isothermal soaking at: a) 420°C, b) 460°C

Rys. 8. Porównanie udziału austenitu dla próbek z żeliwa
sferoidalnego, odlew ø20 i ø40 mm, hartowanie izotermiczne w temperaturze 420oC i 460oC

Rys. 9. Wpływ temperatury wyżarzania izotermicznego na
ilość grafitu w funkcji intensywności stygnięcia (średnicy
odlewów)

Fig. 8. Comparison of the share of austenite for ductile cast
iron samples, casting of ø20 and ø40 mm, austempering at
420°C and 460°C

Fig. 9. Influence of isothermal annealing temperature on
amount graphite as a function of cooling intensity (casting
diameter)

Wyniki oceny ilości grafitu i liczby wydzieleń na
1 mm2 powierzchni próbek przed i po obróbce cieplnej,
dokonanej programem Lucia przedstawiono na rys. 9

i rys. 10. Natomiast na rys. 11 przedstawiono wyniki
oceny wpływu temperatury wyżarzania izotermicznego
na ilość austenitu w osnowie metalowej.

Rys. 10. Wpływ temperatury wyżarzania izotermicznego
na liczbę wydzieleń grafitu w funkcji intensywności stygnięcia (średnicy odlewów)

Rys. 11. Wpływ temperatury wyżarzania izotermicznego na ilość austenitu w funkcji intensywności stygnięcia
(średnicy odlewów)

Fig. 10. Influence of isothermal annealing temperature on
graphite precipitation amount as a function of cooling intensity (casting diameter)

Fig. 11. Influence of isothermal annealing temperature on
austenite amount as a function of cooling intensity (casting diameter)
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Wyniki badań kalorymetrycznych, w postaci wykresów DSC dla próbki z odlewu o średnicy 10 mm w stanie po odlaniu przedstawiono na rys. 12, natomiast na
rys. 13 przedstawiono wykres DSC dla próbki z odlewu o średnicy od 10 mm po hartowaniu izotermicznym
w temperaturze 280oC. Na wykresie DSC dla próbki
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z żeliwa wyjściowego występują typowe efekty endotermiczne, związane z rozpadem perlitu i rozpuszczaniem
węgla w austenicie.
Wykresy DSC nagrzewania próbek po hartowaniu
izotermicznym wykazują odmienny charakter. Na
wykresach obserwuje się bardzo silny efekt egzoter-

Rys. 12. Wykres DSC nagrzewania i chłodzenia próbki z odlewu o średnicy 10 mm w stanie po odlaniu
Fig. 12. DSC diagram of heating and cooling of sample from casting with diameter of 10 mm in as-cast condition

Rys. 13. Wykres DSC nagrzewania i chłodzenia próbki z odlewu o średnicy 10 mm, po hartowaniu izotermicznym w temperaturze 280oC
Fig. 13. DSC diagram of heating and cooling of sample from casting with diameter of 10 mm, after austempering at 280°C
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Rys. 14. Wykres DSC nagrzewania i chłodzenia próbki z odlewu o średnicy 60 mm, po hartowaniu izotermicznym w temperaturze 380oC. Dwukrotne nagrzewanie do temperatury 650oC i chłodzenie (szybkość grzania i chłodzenia 10oC/min)
Fig. 14. DSC diagram of heating and cooling of sample from casting with diameter of 60 mm, after austempering at 380°C.
Double heating up to 650°C and cooling (heating and cooling rate of 10°C/min)

miczny (nie występuje dla zwykłego żeliwa), którego
początek, w zależności od temperatury wyżarzania izoo
termicznego, występuje w temperaturze od 468 C do
o
489 C. Ciepło (entalpia) tego efektu jest proporcjonalne
do ilości austenitu w osnowie (rys. 6). Pojawienie się
tego efektu podczas nagrzewania pozwala wnioskować,
że w czasie wygrzewania izotermicznego żeliwa wyjściowego proces kształtowania osnowy ausferrytycznej
przebiega w sposób endotermiczny, z pochłanianiem
ciepła. „Zatrzymanie” węgla w austenicie i jego stabilizacja wymaga dostarczenia energii do układu (z kąpieli
solnej).
W celu potwierdzenia tego wniosku przeprowadzono
badania dodatkowe próbki (średnica odlewu 60 mm)
o
po wygrzewaniu izotermicznym w 380 C, dla której
wykonano dwukrotny cykl nagrzewania do temperao
tury 650 C, z każdorazowym chłodzeniem do temperatury pokojowej. Wyniki tych badań przedstawiono na
rys. 14.
Z przeprowadzonego eksperymentu wynika, że i tym
razem efekt egzotermiczny pojawia się na wykresie
o
DSC próbki nagrzanej do 650 C (poniżej temperatury
przemiany eutektoidalnej). Egzotermiczny efekt cieplny występuje jednak tylko podczas pierwszego cyklu
nagrzewania. Nie pojawia się żaden inny efekt cieplny
podczas dwóch kolejnych cykli nagrzewania i chłodzenia. Stąd wynika wniosek, że proces ten jest nieodwracalny, a jego charakter egzotermiczny wskazuje na rozpad jednego ze składników osnowy metalowej, w tym
przypadku austenitu.
Dla potwierdzenia wyników analizy składu osnowy
metalowej wykonanych przy użyciu programu LUCIA
przeprowadzono dodatkową analizę osnowy metalowej
przy wykorzystaniu spektroskopii Mössbauera. Proce-

dura prowadzenia badań oraz sposób analizy wykresów widma mössbauerowskiego przedstawiono w pracy
doktorskiej autorki [16]. Przykłady rozwiązania widma
mössbauerowskiego dla próbek (średnica odlewu 10
mm) po odlaniu oraz po wygrzewaniu izotermicznym
w temperaturze 330oC przedstawiono na rys. 15 i 16.
Zbiorcze zestawienie wyników oceny składu osnowy
metalowej metodą spektroskopii Mössbauera, w stanie
po odlaniu oraz dla próbek po hartowaniu izotermicznym (280÷380oC), przedstawiono na rys. 17 i 18. Nato-

Składowe

H,
kGs

IS,
mm/s

QS,
mm/s

S

Z1

322,8

0,01

0,02

Z3

235,6

0,17

0,13

Faza

%

0,11

Ferryt

11

0,89

Węgliki

89

Rys. 15. Rozwiązanie widma z rozdziałem na poszczególne
składowe Z1 (ferryt) i Z3 (węgliki) dla próbki po odlaniu
Fig. 15. Spectrum solution with division into individual
components Z1 (ferrite) and Z3 (carbides) for sample after
casting
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miast na rys. 19 przedstawiono wyniki tej analizy, dla
próbek po hartowaniu izotermicznym w 420 i 460oC.

Składowe
Z1
Z2
Z3
Q
L

H,
kGs
322,8
279,4
189,7
-

IS,
mm/s
0,01
0,04
0,14
0,19
-0,14

QS,
mm/s
0,02
0,001
0,03
0,48
-

S

Faza

%

0,62
0,17
0,03
0,12
0,06

Ferryt α1
Ferryt α2
Węgliki

62
17
3

Austenit
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Rys. 16. Rozwiązanie widma z rozdziałem na poszczególne składowe magnetyczne Z1 i Z2 (ferryt), Z3 (węgliki) oraz
niemagnetyczne L i Q (austenit) dla próbki po wyżarzaniu
izotermicznym w 330oC
Fig. 16. Spectrum solution with division into individual
magnetic components Z1 and Z2 (ferrite), Z3 (carbides) and
non-magnetic components L and Q (austenite) for sample
after isothermal annealing at 330°C

Rys. 17. Wpływ temperatury hartowania izotermicznego
na skład osnowy metalowej (odlew ø10 mm)
Fig. 17. Influence of austempering temperature on composition of metallic matrix (casting of ø10 mm)

Rys. 18. Wpływ temperatury hartowania izotermicznego
na skład osnowy metalowej (odlew ø60 mm)
Fig. 18. Influence of austempering temperature on composition of metallic matrix (casting of ø60 mm)

Rys. 19. Wpływ temperatury hartowania izotermicznego
(poza „oknem procesowym”) na skład osnowy metalowej
próbek (odlew ø60 mm)
Fig. 19. Influence of austempering temperature (beyond
the ”process window”) on composition of metallic matrix
of samples (casting of ø60 mm)

4. PODSUMOWANIE
Na podstawie wyników komputerowej analizy obrazu przy pomocy programu LUCIA do oceny wpływu
intensywności stygnięcia na mikrostrukturę żeliwa
w stanie po odlaniu, stwierdzono, że udział powierzchniowy grafitu nieznacznie powiększa się z obniżeniem
intensywności stygnięcia odlewów. Różnica w zawartości grafitu w odlewie o średnicy 60 mm, w stosunku do
odlewu o średnicy 10 mm, wynosi 0,33%. Im mniejsza
intensywność stygnięcia (odlew o średnicy 60 mm), tym
dogodniejsze warunki do przemiany w warunkach stabilnych oraz sprzyjające warunki dyfuzji węgla do istniejących już wydzieleń grafitu. Tym samym w osnowie
próbek stygnących wolniej występuje mniej perlitu.
Liczba wydzieleń grafitu rośnie istotnie ze zwiększeniem intensywności stygnięcia odlewów. W odlewie
o średnicy 10 mm, stygnącym najszybciej liczba wydzieleń grafitu na jednostkę powierzchni jest prawie
3 razy większa od liczby wydzieleń dla odlewu o średnicy 60 mm.
Ważną cechą morfologiczną grafitu jest jego kształt.
Najlepsze właściwości żeliwa uzyskuje się dla grafitu
idealnie kulistego, dla którego współczynnik kształtu
wynosi 1. Współczynnik kształtu przyjmuje wartości
bliskie 1 dla największej intensywności stygnięcia odlewów. Opisany wyżej wpływ intensywności stygnięcia
odlewów na ich mikrostrukturę będzie miał znaczący
wpływ na zjawiska przebiegające w odlewach podczas
wytwarzania żeliwa ADI, a zwłaszcza podczas etapu austenityzowania. W pracach [2–4] wykazano, że
zwiększenie ilości kulek grafitu ze 100 do 230 wydzie2
leń/mm w żeliwie sferoidalnym perlityczno-ferrytycznym poddanym obróbce cieplnej celem uzyskania ADI,
znacząco zwiększa jego wytrzymałość na rozciąganie,
plastyczność i udarność przy utrzymaniu tego samego
poziomu twardości. Jak stwierdzono, wynika to z faktu
większego rozdrobnienia kulek grafitu, a tym samym
mniejszej odległości między nimi. Większa ilość wydzie-
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leń grafitu to mniejsza wielkość produktów krystalizacji i mniej zróżnicowana budowa fazowa, ale również
mniej przypadkowy ich rozkład powodujący czasami
dość nierównomierne rozmieszczenie poszczególnych
składników mikrostruktury.
Szczególne znaczenie dla oceny stopnia rozpuszczenia węgla w austenicie podczas I etapu obróbki cieplnej
ma udział powierzchniowy grafitu oraz liczba i średnia
powierzchnia wydzieleń grafitu kulkowego.
Udział powierzchniowy grafitu zmniejsza się po przeprowadzonej obróbce cieplnej (austenityzacja i hartowanie izotermiczne). Im mniejsza jest średnica odlewu,
z którego pobrano próbki, tym obniżenie zawartości
węgla jest większe. Można stwierdzić, że podczas tej
obróbki więcej węgla uległo rozpuszczeniu w austenicie. Udział powierzchniowy grafitu zmniejsza się również z podwyższeniem temperatury hartowania izotermicznego, szczególnie dla próbek o największej średnicy. Przypuszczać można, że również podczas procesu
hartowania, część grafitu rozpuszcza się w tworzonym
austenicie Jst. Procesowi temu może sprzyjać stosunkowo długi czas hartowania izotermicznego, w tym przypadku 2 godziny.
Podobnie zmienia się liczba wydzieleń grafitu. Największe obniżenie liczby tych wydzieleń stwierdza
się dla próbek z odlewu ø10 mm, a najmniejsze dla
próbek z odlewu ø60 mm. Przykładowo obniżenie iloo
ści wydzieleń po hartowaniu w 330 C (w stosunku do
stanu po odlaniu), dla próbki ø10 mm wynosi 96, dla
próbki ø20 mm wynosi 49, dla próbki ø40 mm wynosi
34, a dla próbki ø60 mm, już tylko 12. Spostrzeżenia
te potwierdzają wyniki pomiarów średniej powierzchni
wydzieleń. Niezależnie od średnicy odlewów, z których
pobrano próbki, średnia powierzchnia wydzieleń grafitu powiększa się nieznacznie z podwyższeniem temperatury hartowania izotermicznego.
Przemiana izotermiczna zachodzi w dwóch etapach,
austenit pierwotny w temperaturze austenityzacji
przekształca się w przesycone płytki ferrytu i wysokowęglowy austenit. Podczas wzrostu płytek ferrytu węgiel dyfunduje do pozostałego między nimi austenitu,
stąd wraz z podwyższaniem temperatury hartowania
izotermicznego maleje ilość wydzieleń grafitu. Jak wynika z literatury [6], większa gęstość wydzieleń grafitu
na jednostkę powierzchni, to mniejsza wielkość produktów krystalizacji i mniej zróżnicowana budowa fazowa. Im mniejsza jest objętość kulek grafitu i większa
między nimi odległość tym szybciej następuje proces
ich rozpuszczania. Udowodniono również, ze wraz ze
wzrostem gęstości wydzieleń szybciej następuje zapoczątkowanie etapu I przemiany i wydłużenie „zakresu
czasowego przemiany”. Wcześniejsze rozpoczęcie przemiany austenitu w ferryt płytkowy i austenitu wysokowęglowy powoduje uzyskanie bardziej rozdrobnionej
i jednorodnej mikrostruktury ausferrytycznej, co prowadzi do zwiększenia własności mechanicznych ADI.
Przeprowadzone badania hartowania izotermiczo
nego w zakresie temperatury 280÷380 C wskazały
na możliwość uzyskania mikrostruktury żeliwa ADI.
Próbki wykazują charakterystyczną zmianę mikrostruktury wraz ze zmianą temperatury hartowania.
Zmiany te dotyczą powstawania osnowy grubo iglastej
w niższej temp. hartowania i drobno iglastej w wyższej
temperaturze. Wszystkie z badanych próbek wykazały
charakterystyczną dla żeliwa ADI strukturę płytkową.
Stwierdzono obecność ferrytu, którego iglasty kształt
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zmienia się w pierzasty i bardziej rozdrobniony w miarę podwyższania temperatury hartowania izotermicznego. Wraz z podwyższaniem temperatury hartowania
izotermicznego powiększa się również w osnowie udział
austenitu.
Z badań oceny składu osnowy metalowej metodą
spektroskopii Mössbauera, w stanie po odlaniu oraz dla
o
próbek po hartowaniu izotermicznym (280÷380 C) wynika, że podwyższenie temperatury hartowania izotermicznego prowadzi do zmiany składu osnowy metalowej. Rośnie udział austenitu i zmniejsza się zawartość
o
ferrytu D1. Po hartowaniu w temperaturze 330 i 380 C
w próbkach stwierdzono dodatkowo obecność ferrytu D2
i węglików. Prawdopodobnie są one produktem rozpadu
stabilnego austenitu (przesyconego węglem), w wyniku
przekroczenia krytycznego czasu hartowania izotermicznego. Ten drugi etap przemiany przebiega według
schematu:γst " D2 + węgliki (Fe3C, Fe2C).
Podobnie jak przekroczenie czasu hartowania wpływa
przekroczenie temperatury, poza tzw. „obszar ausferrytu”. Zawartość austenitu w próbce hartowanej w 460oC
obniża się do wartości 7%, a więc znacznie mniej aniżeli dla próbek poddanych hartowaniu w 280oC.
Na wykresie DSC nagrzewania próbki z żeliwa ADI
(rys. 13) występują dwa efekty endotermiczne, związane z przemianą pelitu w austenit oraz jeden silny efekt
egzotermiczny, który nie występuję w żeliwie w stanie
po odlaniu.
o
Efekt egzotermiczny zachodzi w zakresie około 20 C
a jego początek, w zależności od temperatury hartowania izotermicznego, w temperaturze od 468 do 489oC.
Na rys. 20 przedstawiono porównanie wartości cieplnej tego efektu oraz ilości austenitu w osnowie, określonej na podstawie analizy widma mössbauerowskiego, w funkcji temperatury hartowania izotermicznego.
Na uwagę zasługuje podobny (rosnący) przebieg tych
zależności. Przyjąć można, że efekt egzotermiczny na
wykresie DSC podczas nagrzewania jest związany
z austenitem.

Rys. 20. Porównanie zawartości austenitu w osnowie i wartości ciepła efektu egzotermicznego
Fig. 20. Comparison of austenite content in matrix and
value of exothermic heat

Efekt egzotermiczny pojawia się również na wykresie
DSC próbki nagrzanej do 650oC, tj. poniżej przemiany
eutektoidalnej. Egzotermiczny efekt cieplny występuje
jednak tylko podczas pierwszego cyklu nagrzewania.
Nie pojawia się żaden inny efekt cieplny podczas chłodzenie i ponownego nagrzewania. Jest to proces nie-
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Rys. 21. Porównanie mikrostruktury żeliwa ADI: a) po hartowaniu w temperaturze 380oC, b) po nagrzaniu do temperatury
650oC
Fig. 21. Comparison of ADI cast iron microstructure: a) after quench hardening at 380°C, b) after heating up to 650°C

odwracalny a jego charakter egzotermiczny wskazuje
na rozpad jednego ze składników osnowy metalowej,
w tym przypadku austenitu. Wniosek ten potwierdzać
może porównanie mikrostruktury próbki przed i po nagrzaniu do temperatury 650oC, co przedstawia rys. 21.
Można zaobserwować zasadnicze zmiany w osnowie,
która z ausferrytycznej przechodzi w perlityczną, z niewielką ilością wolnego ferrytu.
Stwierdzono zatem, że zaobserwowany efekt egzotermiczny na wykresie nagrzewania jest związany z rozpadem austenitu γst, utworzonego podczas hartowania
izotermicznego austenitu.
Powstawanie austenitu podczas hartowania izotermicznego jest procesem metastabilnym (wymuszonym)
o charakterze endotermicznym. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że zatrzymanie nadmiaru węgla w sieci
krystalicznej austenitu γst związane jest z pobraniem
energii zewnętrznej, według mechanizmu:

γ " γst + ferryt (D1)

(+Q1)

Podczas nagrzewania, w temperaturze zależnej od
warunków hartowania, stabilny austenit ulega rozpadowi, a nadmiar zgromadzonej energii jest oddawany
według następującego mechanizmu:
γst " ferryt (D3) + węgliki (Fe2,4C)

(-Q2)

Należy wykluczyć zatem możliwość związku efektu egzotermicznego podczas nagrzewania żeliwa ADI,
z procesem wydzielania węgla z przesyconego austenitu, lub ze zjawiskiem odprężania sieci krystalicznej
austenitu. Gdyby tak było, to austenit powinien być
obecny w próbkach po ochłodzeniu do temperatury pokojowej.

LITERATURA
1. Zimba J., Simki D.J., Navara E.: Austempered ductile iron:an
alternative material for earth moving components, Cement&Concrete Composites 25, 2003, s. 643÷649.
2. Myszka D., Kaczorowski M., Tybulczuk J., Kowalski A.: Parametry procesu otrzymywania żeliwa ADI, a jego właściwości
mechaniczne, Archiwum Odlewnictwa, nr 11, 2004, s. 355.
3. Jincheng L., Elliot R.: The influence of cast structure on the
austempering of ductile iron, Int. J. Cast Metals Res., 1999,
s. 407÷412.
4. Jincheng L., Elliot R.: The role of nodule count on the kinetics, microstructure and mechanical properties of austempered Mn alloyed ductile iron, Int. J. Cast Metals Res., 1999,
s. 189÷195.
5. Piaskowski J., Jankowski A.: Nodular cast iron, WNT, Warsaw, 1974, (in Polish).
6. Guzik E.: Some selected problems concerning the processes of
cast iron improvement, Archives of Foundry, No. 1M, (2001),
(in Polish).
7. Binczyk F.: Constructional casting alloys. Silesian Technical
University, Gliwice, 2003, (in Polish).
8. Myszka D.: Structural research of direct austempered ductile
irons obtaoined in sand mould, Archives of Foundry, vol.1,
No. 1(2/2), (2001), 263-270, (in Polish).
9. Binczyk F., Przeliorz R., Furmanek J., Kulasa J.: The definition of scanning calorimetric method the enthalpy of pha-

se change in nodular cast iron, Archives of Foundry, No. 19,
(2006), 31-36, (in Polish).
10. Binczyk F., Furmanek J., Przeliorz R.: The definition of scanning calorimetric method the enthalpy of the phase change in
al;-grey cast iron, Archives of Foundry, No. 22, (2006), 49-55,
(in Polish).
11. Binczyk F., Furmanek J., Smoliński A.: Calorimetric examinations of austempered ductile iron ADI, Archives of Foundry
Engineering, Vol. 7, Issue 4, (2007). pp. 5-8.
12. Sinha A.K.: Physical metallurgy handbook. The McGraw-Hill
Companies, Inc. (2003).
13. Z. Nishiyama: Martensitic transformation. Academic Press,
edited by M.E. Fine, M. Meshii, C.E. Wayman, 1978.
14. Binczyk F., Hanc A., Kowalski A., Furmanek J.: Austempering
transformation kinetics of ADI iron obtained by Mössbauer
Spectroscopy, Archives of Foundry Engineering, vol. 8, Issue
3, (2008), 15-20.
15. Mosce Ron, Iron-Carbon and Iron-Nitrogen Systems, in ”Applications of Mossbauer Spectroscopy”, volume II, Edited by
Richard L. Cohen, Academic Press, (1980).
16. Furmanek J.: Wpływ mikrostruktury na przebieg przemiany
izotermicznej oraz właściwości mechaniczne żeliwa ADI, Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Katowice 2008.

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

