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austenit,
temperatura początku przemiany eutektoidalnej podczas nagrzewania, °C,
temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej podczas nagrzewania, °C,
temperatura początku przemiany eutektoidalnej podczas cháodzenia, °C,
temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej podczas cháodzenia, °C,
temperatura początku przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego podczas cháodzenia, °C,
temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego podczas cháodzenia, °C,
temperatura początku przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego podczas cháodzenia, °C,
temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego
podczas cháodzenia, °C,
szerokoĞü przedziaáu temperaturowego przemiany eutektoidalnej
podczas cháodzenia,
parametr sieciowy austenitu, nm,
parametry sieciowe komórki martenzytu, nm,
cementyt,
zawartoĞü wĊgla w martenzycie, % mas,
cementyt wtórny siatkowy,
ferryt,
grafit,
wskaĨniki páaszczyzn wg Millera,
twardoĞü mierzona sposobem Brinella,
twardoĞü mierzona sposobem Vickersa,
dáugoĞü fali promieniowania rentgenowskiego serii KĮ kobaltu, nm,
wspóáczynniki równania Avramiego,
wspóáczynnik izografityzacji Īeliwa podczas przemiany eutektoidalnej,
wspóáczynnik zmiennoĞci, %,
martenzyt,
wspóáczynnik determinacji,
wspóáczynniki nasycenia eutektycznego,
temperatura austenityzowania, °C,
temperatura zajĞcia przemiany w i-tym stopniu podczas ciągáego
cháodzenia, °C,
temperatura wycháadzania izotermicznego, °C,
udziaá objĊtoĞciowy austenitu szczątkowego, % obj,
prĊdkoĞü cháodzenia, K/s,
udziaá objĊtoĞciowy cementytu wtórnego, % obj,
udziaá objĊtoĞciowy ferrytu, % obj,
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udziaá objĊtoĞciowy perlitu, % obj,
kąt dyfrakcji, °,
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stopieĔ zajĞcia przemiany, %.
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1.

WSTĉP

WáaĞciwoĞci mechaniczne Īeliwa z grafitem kulkowym obrobionego
cieplnie dorównują wspóáczeĞnie wáaĞciwoĞciom stali. PostĊp w technologii
odlewnictwa i obróbki cieplnej sprawia, Īe odlewy coraz czĊĞciej wypierają
odkuwki, nawet w przypadku bardzo odpowiedzialnych czĊĞci maszyn. Obróbka cieplna jest jedynym sposobem ksztaátowania struktury i wáaĞciwoĞci mechanicznych odlanych elementów maszyn.
Niestopowe Īeliwo z grafitem kulkowym w stanie odlanym ma najczĊĞciej
perlityczno-ferrytyczną osnowĊ o wzajemnym stosunku tych skáadników zaleĪnym od skáadu chemicznego, warunków metalurgicznych, odlewniczych, gruboĞci Ğcianki odlewu.
Ze wzglĊdów ekonomicznych najkorzystniejsze byáoby wytwarzanie
w danej odlewni jednego, podstawowego gatunku Īeliwa. Dalsze, poĪądane
gatunki mogáyby byü uzyskiwane w wyniku obróbki cieplnej podstawowego
gatunku Īeliwa.
Obróbką cieplną pozwalającą uzyskaü poprawĊ wáaĞciwoĞci plastycznych
jest ferrytyzowanie, natomiast dla uzyskania poprawy wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych przy zachowaniu pewnego minimum plastycznoĞci Īeliwa jest normalizowanie. Otrzymywanie w peáni ferrytycznej osnowy niestopowego Īeliwa
sferoidalnego bezpoĞrednio w stanie odlanym stwarza trudnoĞci wynikające
z potrzeby stosowania wsadu metalowego o bardzo maáej zawartoĞci domieszek
sprzyjających tworzeniu struktury perlitycznej.
Najkorzystniejsze efekty ferrytyzowania otrzymuje siĊ w wyniku ferrytyzowania dwustopniowego. Ferrytyzowanie dwustopniowe polega na austenityzowaniu w temperaturze nadkrytycznej, podcháodzeniu w piecu do temperatury
podkrytycznej z nastĊpnym wycháadzaniem izotermicznym. Ferryt w trakcie
tego procesu tworzy siĊ w wyniku grafityzacji bezpoĞredniej oraz podczas wycháadzania izotermicznego – grafityzacji poĞredniej. Przedstawiony sposób
obróbki cieplnej gwarantuje duĪą powtarzalnoĞü wáaĞciwoĞci mechanicznych
Īeliwa. Dodatkowo Īeliwo sferoidalne o osnowie ferrytycznej ma bardzo dobrą
skrawalnoĞü.
OsnowĊ ferrytyczną w Īeliwie moĪna otrzymaü równieĪ w wyniku grafityzacji poĞredniej polegającej na rozkáadzie cementytu eutektoidalnego w temperaturze podkrytycznej. WáaĞciwoĞci mechaniczne (twardoĞü, plastycznoĞü,
udarnoĞü) ksztaátują siĊ w przypadku tego sposobu ferrytyzowania mniej korzystnie niĪ w przypadku ferrytyzowania dwustopniowego.
Istotą normalizowania odlewów Īeliwnych jest przemiana eutektoidalna
austenitu najczĊĞciej w warunkach anizotermicznych, a celem jest uzyskanie
osnowy perlitycznej gwarantującej duĪą wytrzymaáoĞü na rozciąganie np. 800
do 900 MPa przy wydáuĪeniu wzglĊdnym nie mniejszym niĪ 2%. Ze wzglĊdu
na budowĊ i eksploatacjĊ maszyn interesująca jest moĪliwoĞü otrzymywania
w trakcie przemiany eutektoidalnej zadanej relacji iloĞciowej ferrytu i perlitu,
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a przez to zamierzone ksztaátowanie zespoáu wáaĞciwoĞci mechanicznych odlewów maszynowych.
Na wyniki obróbki cieplnej Īeliwa z przemianą eutektoidalną ma wpáyw
szereg czynników, które moĪna pogrupowaü na czynniki związane z cechami
Īeliwa w stanie odlanym oraz wynikające ze sposobu i parametrów obróbki
cieplnej. W przypadku ferrytyzowania dwustopniowego lub normalizowania,
struktura koĔcowa formuje siĊ zasadniczo w trakcie przemiany eutektoidalnej.
Przemiana eutektoidalna w Īeliwie moĪe zachodziü wg ukáadu stabilnego, jak
i metastabilnego. Wydzielenia przedeutektoidalne mogą równieĪ naleĪeü do
ukáadu stabilnego lub metastabilnego. Zatem obraz przemiany eutektoidalnej
w Īeliwie jest bardziej skomplikowany niĪ w stali.
Na wzajemną iloĞciową relacjĊ produktów przemiany eutektoidalnej wg
ukáadu stabilnego lub metastabilnego, kinetykĊ i mechanizm przemiany wpáywa
szereg czynników. Wpáyw skáonnoĞci Īeliwa do grafityzacji w stanie staáym,
skáadu chemicznego, postaci i dyspersji grafitu, temperatury i czasu austenityzowania, wstĊpnie wykonana obróbka cieplna, stan mikrosegregacji chemicznej
na przemianĊ eutektoidalną są niewątpliwe lecz niedostatecznie poznane. Istnieją sprzecznoĞci w ocenie iloĞciowej czy wrĊcz kierunku wpáywu poszczególnych czynników na przemianĊ eutektoidalną i jej efekty. Projektowanie procesów obróbki cieplnej odlewów Īeliwnych wymaga szerszych podstaw teoretycznych i badaĔ doĞwiadczalnych przemiany eutektoidalnej.
Wyniki badaĔ przemiany eutektoidalnej przedstawione w postaci wykresów CTPc lub CTPi mogą sáuĪyü praktyce obróbki cieplnej, pozwalając prognozowaü strukturĊ koĔcową Īeliwa determinującą wáaĞciwoĞci uĪytkowe odlewów w budowie maszyn. W warunkach postĊpującej mechanizacji i automatyzacji procesów obróbki cieplnej, dane kinetyczne wynikające z wykresów
CTP sáuĪą optymalizacji parametrów cykli cieplnych obróbki Īeliwa. Na podstawie wykresów CTPc moĪna oceniü hartownoĞü Īeliwa, której znajomoĞü jest
niezbĊdna do wyznaczenia np. prĊdkoĞci podcháadzania w operacji wytwarzania
Īeliwa ADI lub prĊdkoĞci oziĊbiania w operacji ulepszania cieplnego Īeliwa.
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2. PRZEGLĄD LITERATURY
2.1. KSZTAàTOWANIE STRUKTURY I WàAĝCIWOĝCI
ĩELIWA SFEROIDALNEGO PODCZAS PRZEMIANY
EUTEKTOIDALNEJ W WARUNKACH IZOTERMICZNYCH
Siáą pĊdną przemiany austenitu przecháodzonego jest róĪnica entalpii swobodnych austenitu i produktów jego przemiany. Analiza stabilnego i metastabilnego ukáadu równowagi Fe-C (rys. 1) wykazuje, Īe tworzenie siĊ ferrytu
z przecháodzonego austenitu moĪliwe jest tylko wtedy, gdy punkt charakteryzujący stan austenitu (temperatura-skáad) znajdzie siĊ poniĪej linii GS lub jej
przedáuĪenia. JeĪeli ten punkt bĊdzie znajdowaá siĊ poniĪej linii E’S’ lub jej
przedáuĪenia, to pojawia siĊ moĪliwoĞü tworzenia grafitu, a poniĪej linii ES
grafitu i cementytu, gdyĪ wtedy austenit bĊdzie przesycony wzglĊdem obu tych
faz. Jednoczesne tworzenie siĊ ferrytu i grafitu bĊdzie moĪliwe, gdy punkt charakteryzujący stan austenitu znajdzie siĊ poniĪej linii E’S’ i GS. JeĪeli natomiast punkt ten znajdzie siĊ poniĪej linii GS i ES, to austenit jest przesycony
wzglĊdem ferrytu, grafitu i cementytu, dlatego moĪliwe jest tworzenie siĊ
wszystkich tych faz. Istnienie termodynamicznych warunków zajĞcia danej
przemiany jest warunkiem koniecznym, ale nie dostatecznym dla jej zrealizowania. Dodatkowym czynnikiem jest kinetyka tworzenia siĊ poszczególnych
faz. PrĊdkoĞü tworzenia siĊ poszczególnych faz powinna byü tym wiĊksza, im
wiĊkszy jest stopieĔ przesycenia austenitu wzglĊdem nich [13, 72]. SpoĞród
alternatywnych dróg zajĞcia przemiany szanse realizacji ma ta, której produkt
bĊdzie tworzyá siĊ z najwiĊkszą prĊdkoĞcią [13, 41].
Mniejsza prĊdkoĞü tworzenia siĊ grafitu lub eutektoidu grafitowego wzglĊdem eutektoidu wĊglikowego w czystych stopach Fe-C wynika z trudnoĞci
zarodkowania i wzrostu wywoáanych potrzebą duĪych fluktuacji stĊĪeniowych
oraz znacznej energii odksztaácenia sprĊĪystego pomiĊdzy wydzieleniami grafitu i osnową z powodu duĪej róĪnicy objĊtoĞci wáaĞciwej [27, 68, 71, 72].
W przypadku Īeliwa szarego, dziĊki zdolnoĞci tego tworzywa do grafityzacji warunki kinetyczne przemiany wg ukáadu stabilnego są nieporównanie korzystniejsze. Z wiĊkszoĞci publikowanych wykresów CTPi dla niestopowego
lub niskostopowego Īeliwa [7, 18, 29, 32, 49, 50, 59, 77] wynika, Īe przemiana
eutektoidalna rozpoczyna siĊ wg ukáadu stabilnego, a wiĊc od przemiany austenitu w mieszaninĊ eutektoidalną ferryt-grafit.
PrĊdkoĞü tworzenia siĊ poszczególnych faz i skáadników strukturalnych
z przecháodzonego austenitu przedstawiono na rysunku 1.
Mechanizm przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego opisano w pracach [12, 48, 71, 98].
Przemiana eutektoidalna austenitĺferryt+grafit rozpoczyna siĊ od
powierzchni miĊdzyfazowej grafit/austenit. OkolicznoĞciami sprzyjającymi
zarodkowaniu przemiany jest najmniejsza tam zawartoĞü wĊgla w austenicie,
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istnienie powierzchni austenit/grafit wymagającej najmniejszej energii miĊdzyfazowej [71]. Mechanizm wzrostu otoczkowego ferrytu eutektoidalnego przedstawia rysunek 2.

Rys. 1. PrĊdkoĞü tworzenia siĊ poszczególnych faz i skáadników strukturalnych:
a) w temperaturze Tp, b) dla stĊĪenia wĊgla w austenicie C1, C2, C3,
VF – prĊdkoĞü tworzenia siĊ ferrytu, VW – prĊdkoĞü tworzenia wĊglika,
VGr – prĊdkoĞü tworzenia grafitu, VF-W – prĊdkoĞü tworzenia mieszaniny ferrytyczno-wĊglikowej, VF-Gr – prĊdkoĞü tworzenia mieszaniny ferrytycznografitowej [72]

WĊgiel dyfunduje z austenitu poprzez otoczkĊ ferrytu, krystalizując na wydzieleniu grafitu. Mimo maáej róĪnicy stĊĪenia granicy ferryt/austenit i ferryt/grafit wynoszącej ǻwc, dyfuzja wĊgla w sieci ferrytu zachodzi z duĪą prĊdkoĞcią [33]. Krystalizacja wĊgla na granicy grafit/ferryt i zmniejszanie stĊĪenia
wĊgla w austenicie na granicy ferryt/austenit wywoáują dla podtrzymania równowagowych stĊĪeĔ, ruch granicy ferryt/austenit z prĊdkoĞcią VF/A w stronĊ
austenitu oraz ruch granicy grafit/ferryt z prĊdkoĞcią VG/F w stronĊ ferrytu,
a wiĊc kontynuacjĊ przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego (rys. 2).
W Īeliwie przecháodzonym do zakresu temperaturowego pomiĊdzy górną
a dolną temperaturą przemiany A1 wg ukáadu stabilnego w warunkach izotermicznych, (pomiĊdzy temperaturą ι a TĮ wg oznaczeĔ na rysunku 2) ustala siĊ
równowaga fazowa austenit+ferryt+grafit. Przemiana eutektoidalna w tym zakresie nie moĪe zajĞü do koĔca. IloĞü poszczególnych faz zaleĪy od temperatury
izotermy. Im mniejsza jest temperatura w zakresie temperaturowym równowagi

11
trójfazowej Į+Ȗ+g (rys. 2), tym wiĊkszy jest udziaá ferrytu w strukturze. Przemiana eutektoidalna moĪe zajĞü do koĔca tylko w temperaturze poniĪej zakresu
równowagi trójfazowej.

Rys. 2. Model wzrostu ferrytu podczas przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego: a) schemat przekroju politermicznego ukáadu Fe–C–Si z ekstrapolacją
Hultgrena, b) rozkáad stĊĪeĔ wĊgla w obrĊbie ziarna eutektycznego podczas
przemiany [48]

Autorzy pracy [48] przedstawili zaleĪnoĞü opisującą kinetykĊ wzrostu
otoczki ferrytycznej w postaci:
ࢽȀࢻ
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– stĊĪenie wĊgla w austenicie na granicy z ferrytem,
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– stĊĪenie wĊgla w ferrycie na granicy z austenitem,
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– promieĔ otoczki ferrytycznej,
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– czas przemiany,
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– wspóáczynnik dyfuzji wĊgla w ferrycie,
ቚ

డ  ഀ

– gradient stĊĪenia wĊgla w ferrycie,
– wspóárzĊdna radialna.

(1)
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Przecháodzenie Īeliwa poniĪej temperatury przemiany eutektoidalnej wg
ukáadu metastabilnego stwarza warunki termodynamiczne do zajĞcia przemiany
austenitu w mieszaninĊ ferryt+cementyt tzn. perlit. Powstawanie perlitu rozpoczyna siĊ od zarodkowania cementytu na granicach ziaren austenitu. Mechanizm wzrostu perlitu przedstawiono schematycznie na rysunku 3.

Rys. 3.

Schematyczne przedstawienie mechanizmu wzrostu perlitu: a) tworzenie
zarodka cementytu, b) tworzenie frontu krystalizacji perlitu, c) przemieszczanie frontu krystalizacji perlitu w gáąb austenitu, d) kierunki dyfuzji wĊgla
na powierzchni miĊdzyfazowej austenit/perlit [71]

Wykrystalizowanie cementytu zubaĪa w wĊgiel sąsiadujący austenit, co
sprzyja w tym miejscu wydzielaniu ferrytu. Obie fazy tworzące eutektoid mają
formĊ páytkową. W stanie równowagi stosunek gruboĞci páytki cementytu do
gruboĞci páytki ferrytu wynosi 1:7 [40]. Istotnym parametrem perlitu rzutującym na jego wáaĞciwoĞci mechaniczne jest odlegáoĞü miĊdzypáytkowa Ȝ
(rys. 3c). Wraz ze wzrostem przecháodzenia odlegáoĞü miĊdzypáytkowa maleje,
co skutkuje wzrostem wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych i twardoĞci [57, 74,
77]. Na rysunku 4 przedstawiono zaleĪnoĞü odlegáoĞci miĊdzypáytkowej perlitu
od temperatury przemiany izotermicznej [77].
SzybkoĞü wzrostu perlitu nie zaleĪy istotnie od zawartoĞci krzemu
w zakresie od 2 do 3,4%, a takĪe dodatków Mn, As, Sn [46].
Zakresy temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego lub
metastabilnego w zaleĪnoĞci od skáonnoĞci Īeliwa do grafityzacji mogą byü
caákowicie rozdzielone [7-9, 22, 32, 59, 71, 77] lub czĊĞciowo siĊ pokrywaü [1,
8, 9, 22, 50, 71]. Przykáadem wykresów o rozdzielonych przedziaáach temperatury przemiany eutektoidalnej wg obu ukáadów są wykresy CTPi dla niestopowego Īeliwa sferoidalnego o zawartoĞci krzemu 2,38, 2,72 lub 3,64% masowych sporządzone przez autorów pracy [59].
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü odlegáoĞci miĊdzypáytkowej Ȝ w perlicie od temperatury przemiany
izotermicznej [77]

KinetykĊ przemiany perlitycznej podczas ciągáego cháodzenia w Īeliwie
podaje póáempiryczna zaleĪnoĞü, oparta na równaniu Avramiego, przedstawiona przez autorów pracy [23] w postaci:
݂ ൌ ͳ െ ሺെͷǡʹ ή ͳͲିଵ ή ܶ ᇱ

ସǡଵହ

ή ߬ଵସ ሻ

gdzie:
݂ – uáamek przemiany austenitu w perlit,
ܶᇱ

– szybkoĞü stygniĊcia, K/s,

߬ଵ

– czas od rozpoczĊcia przemiany perlitycznej, s.

(2)
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Rys. 5. Wykresy CTPi o rozdzielonych przedziaáach temperaturowych przemiany
eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego i metastabilnego, AG1 – przedziaá temperaturowy przemiany wg ukáadu stabilnego, A1 – przedziaá przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego [59]
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W przedziale temperatury przemiany stabilnej oznaczonej AG1, przemiana
austenitu rozpoczyna siĊ i kontynuuje wyáącznie wedáug schematu austenitĺferryt+grafit. Po upáywie okreĞlonego czasu dla danej temperatury wycháadzania izotermicznego wewnątrz przedziaáu AG1, ustala siĊ trwaáa równowaga trzech faz: austenitu, ferrytu i grafitu. Wzajemna relacja iloĞciowa ferrytu
i austenitu zaleĪy od poáoĪenia temperatury wycháadzania izotermicznego
wzglĊdem górnej i dolnej temperatury krytycznej wg ukáadu stabilnego. ZawartoĞü ferrytu wzrasta wraz z obniĪaniem temperatury wycháadzania izotermicznego. ObniĪenie temperatury izotermy poniĪej dolnej temperatury przemiany
wg ukáadu stabilnego AG1, lecz powyĪej górnej temperatury przemiany wg
ukáadu metastabilnego A1 powoduje, Īe przemiana zachodzi caákowicie do koĔca wg ukáadu stabilnego. ObniĪenie temperatury wycháadzania poniĪej temperatury A1 powoduje, Īe po początkowym etapie przemiany wg ukáadu stabilnego
rozpoczyna siĊ przemiana perlityczna. RozpoczĊcie przemiany perlitycznej nie
oznacza jednak zakoĔczenia przemiany wg ukáadu stabilnego. Reszta przecháodzonego austenitu przemienia siĊ obiema drogami, przy czym przewaĪającą pod
wzglĊdem iloĞciowym jest na tym etapie przemiana perlityczna [59].
Procesem towarzyszącym przemianie eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego jest grafityzacja poĞrednia cementytu eutektoidalnego. Jak wynika z wykresów CTPi przedstawionych na rysunkach 5-8 poglądy na kinetykĊ grafityzacji poĞredniej są zróĪnicowane. Wykresy CTPi w pracach [18, 19] nie zawierają
informacji o przebiegu grafityzacji poĞredniej. Na wykresach CTPi zamieszczonych w pracach [8, 22, 32] linie przedstawiające koniec grafityzacji poĞredniej áączą siĊ w temperaturze Ar11m z linią początku przemiany perlitycznej.
Wykresy CTPi w pracy [7] uwzglĊdniają okres inkubacyjny grafityzacji poĞredniej. Przykáad wykresu CTPi nieuwzglĊdniającego grafityzacji cementytu
eutektoidalnego przedstawia rysunek 8, natomiast z poáączoną linią początku
tworzenia perlitu w temperaturze Ar11m z linią koĔca grafityzacji rysunek 6. Na
wykresach CTPi Īeliwa opracowanych przez autorów prac [59, 66] linia przedstawiająca koniec grafityzacji poĞredniej oddalona jest od linii początku tworzenia perlitu w rozpatrywanym przedziale temperatury (rys. 5). Autor rozprawy [10] uznaje, iĪ proces grafityzacji poĞredniej moĪe zachodziü w Ğlad za procesem wydzielania cementytu eutektoidalnego.
Wykresy CTPi z czĊĞciowo pokrywającymi siĊ przedziaáami przemiany wg
ukáadu stabilnego lub ukáadu metastabilnego zawarte są w pracach [8, 22, 71].
Przykáadem wykresu CTPi Īeliwa z czĊĞciowo pokrywającymi siĊ przedziaáami
jest wykres podany przez K.P. Bunina [8] (rys. 6).
Jak wynika z rysunku 6 cementyt eutektoidu pojawiającego siĊ wewnątrz
przedziaáu temperaturowego ukáadu stabilnego (na skutek naáoĪenia siĊ przedziaáu ukáadu stabilnego i metastabilnego) ulega bardzo szybkiej grafityzacji
poĞredniej, doprowadzając do trójfazowej równowagi ferryt+austenit+grafit.
Dla wiĊkszych wartoĞci przecháodzenia Īeliwa, poniĪej dolnej temperatury wg
ukáadu metastabilnego, czas peánej grafityzacji cementytu eutektoidalnego znacząco siĊ wydáuĪa.
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Rys. 6. Wykres CTPi z czĊĞciowo pokrywającymi siĊ przedziaáami temperaturowymi
przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego i stabilnego [8]

PoáoĪenie krzywych początku i koĔca odpowiednich przemian na wykresie
CTPi, wzajemna relacja iloĞciowa produktów zaleĪą od licznych czynników
wĞród których naleĪaáoby wymieniü: skáad chemiczny Īeliwa, warunki austenityzowania (temperatura, czas, prĊdkoĞü i sposób podcháodzenia do temperatury
przemiany izotermicznej), poczynione wstĊpne operacje obróbki cieplnej, postaü i dyspersja grafitu oraz inne [2, 6, 18, 47, 49, 59, 67, 73, 85, 87].
Wpáywowi skáadu chemicznego Īeliwa na kinetykĊ i efekty przemian
w Īeliwie sferoidalnym niestopowym poĞwiĊcono prace [19, 20, 22, 34, 59,
84,]. W stopie wieloskáadnikowym, jakim jest Īeliwo wpáyw poszczególnych
pierwiastków na przemianĊ eutektoidalną jest nieaddytywny, gdyĪ charakter
i stopieĔ oddziaáywania danego pierwiastka nie zaleĪy tylko od jego zawartoĞci,
ale równieĪ od obecnoĞci w austenicie innych pierwiastków oraz dodatkowych
czynników jak np. warunki austenityzowania. Problem ten zasadniczo ogranicza uogólnienia na temat wpáywu skáadu chemicznego na przemianĊ austenitu
w Īeliwie.
Wpáyw krzemu na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej ilustruje wykres
CTPi przedstawiony na rysunku 7.
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Rys. 7. Wpáyw krzemu na izotermiczną przemianĊ austenitu w Īeliwie [66]

ZwiĊkszenie zawartoĞci krzemu od 2 do 3% powoduje wzrost temperatury
przemiany eutektoidalnej i skrócenie okresu inkubacji i czasu trwania przemiany w obszarze temperaturowym przemiany powyĪej minimum trwaáoĞci austenitu. Krzem sprzyja zachodzeniu przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego [19, 51, 59, 71]. W pracy [59] stwierdzono, Īe zwiĊkszenie zawartoĞci krzemu od 2,38 do 3,64% znacząco zwiĊksza górną i dolną temperaturĊ przedziaáu
temperaturowego AG1 wg ukáadu stabilnego jak równieĪ ukáadu metastabilnego
A1, rozszerza nieznacznie przedziaá temperaturowy przemiany wg ukáadu stabilnego oraz odstĊp pomiĊdzy dolną temperaturą przedziaáu AG1 a górną temperaturą przedziaáu A1 ukáadu metastabilnego. Krzem skraca czas grafityzacji
poĞredniej cementytu eutektoidalnego (rys. 5, 7).
Mangan obniĪa wartoĞci temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu
stabilnego i metastabilnego [71], wydáuĪa okres inkubacyjny, czas trwania
przemiany oraz czas grafityzacji poĞredniej [43]. Mangan utrudnia przemianĊ
wg ukáadu stabilnego sprzyjając przemianie perlitycznej [19, 20, 47, 51, 86].
W pracy [70] stwierdzono, Īe wpáyw manganu na czas najmniejszej trwaáoĞci
austenitu Īeliwa sferoidalnego w granicach zawartoĞci od 1,02 do 4,3% jest
niemonotoniczny, minimum najmniejszej trwaáoĞci wystĊpuje zawsze w temperaturze 600qC.
Autor pracy [17] zwraca uwagĊ na znaczący wpáyw pierwiastków Ğladowych na przemianĊ eutektoidalną w Īeliwie. Problem ten nabiera szczególnego
znaczenia, gdyĪ stosowanie jako skáadnika wsadu metalowego do procesu metalurgicznego Īeliwa záomu stalowego wprowadza róĪne pierwiastki Ğladowe
zawarte we wspóáczesnych stalach. W Īeliwie z grafitem kulkowym domieszka
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0,07% Sb lub 0,11% Sn tworzy bezpoĞrednio na granicy ze sferoidami grafitowymi warstewki o gruboĞci 3 do 4 nm stanowiące bariery przeciwdziaáające
krystalizacji wĊgla dyfundującego z austenitu na wydzieleniach grafitowych.
W tym przypadku przemiana eutektoidalna moĪe przebiegaü tylko z tworzeniem perlitu.
Temperatura austenityzowania wpáywa na zawartoĞü wĊgla rozpuszczonego w austenicie, wielkoĞü ziarna [16, 35, 36, 58, 61, 92], stopieĔ mikroniejednorodnoĞci [61]. W pracy [16] zawartoĞü wĊgla w austenicie w zaleĪnoĞci od
temperatury austenityzowania i zawartoĞci krzemu przedstawiono wzorem
w postaci:
ஓ ൎ

ஓ
െ Ͳǡͳሺሻ െ Ͳǡͻͷǡ ሾΨሿ
ͶʹͲ

(3)

gdzie:
ܥఊ – stĊĪenie wĊgla w fazie Ȗ podczas austenityzowania, %mas,
TȖ – temperatura austenityzowania, °C,
Si – zawartoĞü krzemu w Īeliwie, %mas.
Wymienione wyĪej czynniki zaleĪne od temperatury austenityzowania mają wpáyw na mechanizm, kinetykĊ dyfuzyjnej przemiany eutektoidalnej oraz
strukturĊ koĔcową decydującą o wáaĞciwoĞciach mechanicznych Īeliwa. Badania wpáywu temperatury austenityzowania wynoszącej 850, 900, 950, 1050qC
przedstawiono w pracy [18]. Wykazano, iĪ wzrost temperatury austenityzowania od 800 do 950qC przesuwa linie początku i koĔca przemiany austenitu
„w prawo”. Dalsze zwiĊkszanie temperatury austenityzowania do 1050qC oddziaáuje w zakresie temperatury powyĪej minimum trwaáoĞci austenitu
w przeciwnym kierunku (rys. 8).
Porównanie wykresów CTPi przedstawionych w pracy [18] wykazuje, Īe
wpáyw temperatury austenityzowania na poáoĪenie krzywych wykresu CTPi jest
niemonotoniczny i ma bardziej skomplikowany charakter. Autorzy omawianej
publikacji podają na wykresach CTPi, Īe produktami przemiany eutektoidalnej
w caáym jej zakresie temperaturowym są: ferryt, perlit i grafit. Wykresy nie
uwzglĊdniają procesu grafityzacji poĞredniej cementytu eutektoidalnego.
Z wyników badaĔ przedstawionych w pracy [83] wynika, Īe zwiĊkszenie
temperatury austenityzowania niskostopowego Īeliwa sferoidalnego (o skáadzie
3,22% C, 3,73% Si, 1,11% Mn, 0,17% Cr, 0,15% Ni) z 850 do 1000qC wpáywa
zarówno na mechanizm, jak i kinetykĊ przemiany.
Po austenityzowaniu w temperaturze 850qC przemiana zachodzi wg ukáadu
metastabilnego, której minimalny okres inkubacyjny wynosi 6 s w temperaturze
640qC. PodwyĪszenie temperatury austenityzowania do 1000qC powoduje, Īe
przemiana austenitu poprzedzona jest przedeutektoidalnym wydzielaniem cementytu z jednoczesnym skróceniem minimalnego czasu do początku przemiany austenitu w perlit (rys. 9).
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Rys. 8.

Zestawienie wykresów CTPi Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 950
lub 1050°C [18]

Rys. 9. Wpáyw temperatury austenityzowania na izotermiczną przemianĊ eutektoidalną
w Īeliwie sferoidalnym: a) ĲA = 850°C, b) ĲA = 1000°C [83]
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W pracy [89] przedstawiono wyznaczony metodą dylatometryczną fragment wykresu CTPi w obszarze temperaturowym przemiany Ar1 niestopowego
Īeliwa sferoidalnego ferrytyczno-perlitycznego austenityzowanego w temperaturze 900, 975 lub 1050°C w czasie 0,5 h (rys. 10). Próbki dylatometryczne po
szeĞciogodzinnym wycháadzaniu oziĊbiano w wodzie.
Zaznaczone na rysunku 10 wartoĞci temperatury Ar11 i Ar12 wyznaczono
metodą dylatometryczną podczas ciągáego cháodzenia z prĊdkoĞcią 0,033 K/s.

Rys. 10. Wykres CTPi Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 900, 975 lub
1050°C [89]

ZwiĊkszenie temperatury austenityzowania powoduje wydáuĪenie czasu do
rozpoczĊcia przemiany eutektoidalnej w obszarze temperatury bliskim Ar11,
w którym przewaĪa przemiana austenitĺferryt+grafit z równoczesnym skracaniem tego czasu w obszarze bliskim Ar12, w którym dominuje przemiana austenitĺperlit.
MikrostrukturĊ próbek Īeliwa po zakoĔczeniu badaĔ dylatometrycznych
przedstawiono na rysunku 11.
NajwiĊksza zawartoĞü resztkowego sferoidytu pozostającego po przemianie eutektoidalnej w temperaturze bliskiej Ar12 (760°C) jest w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 900°C (rys. 11).
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temperatura austenityzowania tA,°C
900

975

1050

temperatura wycháadzania tW,°C

840

820

800

780
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Rys. 11. Mikrostruktura próbek dylatometrycznych Īeliwa austenityzowanych w temperaturze 900, 975, 1050°C w czasie 0,5 h po nastĊpnym wycháadzaniu izotermicznym przez 6 h i oziĊbianiu w wodzie, pow. 250x, trawiono 2% alkoholowym roztworem HNO3 [88]

ZwiĊkszenie temperatury austenityzowania powoduje zmniejszanie stopnia
przemiany w temperaturze wycháadzania bliskiej Ar11 (840°C), czego konsekwencją jest wzrost twardoĞci (rys. 12).
Rola czasu austenityzowania w procesie przemiany eutektoidalnej Īeliwa
jest w literaturze zaledwie sygnalizowana. Austenityzowanie Īeliwa jest skomplikowanym procesem skáadającym siĊ: z przemiany perlitĺaustenit i ferrytĺaustenit podczas nagrzewania, rozpuszczania grafitu w austenicie, ostatecznego rozpuszczania cementytu eutektoidalnego, ujednorodniania osnowy,
powstawania, a nastĊpnie zanikania porowatoĞci dyfuzyjnej podczas izoter-
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micznego wygrzewania w temperaturze nadkrytycznej i rozrostu ziarna austenitu [10, 58, 61, 64, 65].

Rys. 12. Wpáyw temperatury izotermicznego wycháadzania w zakresie temperatury
Ar1 na: a) stopieĔ przemiany austenitu Ș, b) twardoĞü Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 900, 975 lub 1050°C [88]

Wszystkie czynniki zaleĪne od czasu austenityzowania Īeliwa, a wiĊc stopieĔ nasycenia wĊglem austenitu, rozmiar mikroniejednorodnoĞci chemicznej,
wielkoĞü ziarna, obecnoĞü powierzchni swobodnych wpáywają na kinetykĊ
i efekty przemiany eutektoidalnej. W pracy [10] stwierdzono, Īe zwiĊkszanie
czasu austenityzowania sprzyja wzrostowi ziarna austenitu, rozpuszczaniu wĊglików i ujednorodnianiu osnowy Īeliwa, co moĪe powodowaü opóĨnienie
przemiany austenitu. Autor pracy [61] stwierdza, Īe przedáuĪanie czasu austenityzowania pozytywnie wpáywa na wáaĞciwoĞci mechaniczne niestopowego
Īeliwa sferoidalnego po normalizowaniu.
W pracy [94] wyznaczono metodą dylatometryczną wykresy CTPi w zakresie temperaturowym przemiany Ar1 niestopowego Īeliwa ferrytyczno-perlitycznego austenityzowanego w czasie 0,5, 2 lub 8 godzin w temperaturze
975°C (rys. 13).
Na podstawie wykresów CTPi (rys. 13) oraz zaleĪnoĞci iloĞciowego skáadu
strukturalnego i twardoĞci od temperatury izotermicznego wycháadzania Īeliwa
austenityzowanego w czasie 0,5, 2 lub 8 godzin (rys. 14) moĪna stwierdziü, iĪ
wpáyw czasu austenityzowania jest niemonotoniczny. W temperaturze wycháa-
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dzania bliskiej Ar11 najmniejsze wartoĞci czasu do początku przemiany eutektoidalnej odpowiadają Īeliwu austenityzowanemu w czasie dwóch godzin i kolejno wzrastają dla czasu 0,5 i 8 godzin. W przedziale temperatury wycháadzania
bliskim Ar12 obserwuje siĊ istotny wzrost czasu do początku przemiany po austenityzowaniu w czasie dwóch godzin wzglĊdem czasu 0,5 i 8 godzin.

Rys. 13. Wykresy CTPi niestopowego Īeliwa sferoidalnego austenityzowanego
w czasie 0,5, 2 lub 8 h w temperaturze 975°C [94]

Rys. 14. Zmiany: a) zawartoĞci ferrytu F i sferoidytu S, b) stopnia przemiany Ș
w zaleĪnoĞci od temperatury wycháadzania tw, c) twardoĞci Īeliwa austenityzowanego w czasie 0,5, 2 lub 8 h [94]

Osnowa Īeliwa po wycháadzaniu w przedziale temperatury od 800 do
840°C zakoĔczonym oziĊbianiem w wodzie skáada siĊ z ferrytu, martenzytu
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i Ğcisáego perlitu powstaáego podczas oziĊbiania, niezaleĪnie od wartoĞci czasu
austenityzowania. Po wycháadzaniu w temperaturze 780°C obok wyĪej wymienionych struktur obecny jest sferoidyt. Osnowa Īeliwa austenityzowanego
w czasie 0,5 i 8 godzin, po wycháadzaniu w temperaturze 760°C skáada siĊ
z ferrytu i sferoidytu, natomiast w osnowie Īeliwa austenityzowanego w czasie
2 godzin dodatkowo wystĊpują martenzyt i Ğcisáy perlit, co Ğwiadczy o nie zachodzeniu w tym przypadku przemiany eutektoidalnej do koĔca. Przedziaáy
temperaturowe przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego lub metastabilnego są nierozdzielone dla wszystkich wartoĞci czasu austenityzowania, co
wyklucza dwustopniową ferrytyzacjĊ na drodze grafityzacji bezpoĞredniej [94].

2.2. KSZTAàTOWANIE STRUKTURY I WàAĝCIWOĝCI ĩELIWA
SFEROIDALNEGO PODCZAS PRZEMIANY
EUTEKTOIDALNEJ W WARUNKACH ANIZOTERMICZNYCH
Podstawowe znaczenie dla obróbki cieplnej odlewów Īeliwnych mają procesy zachodzące podczas ciągáego cháodzenia. Osnowa Īeliwa normalizowanego, a wiĊc cháodzonego z temperatury austenityzowania w spokojnym powietrzu lub strumieniu sprĊĪonego powietrza [61, 68, 71, 77, 93, 97] ksztaátuje siĊ
podczas przemiany eutektoidalnej w warunkach anizotermicznych. ZnajomoĞü
kinetyki tej przemiany oraz zaleĪnoĞci skáadu strukturalnego od prĊdkoĞci cháodzenia (gruboĞü Ğcianki odlewu) pozwala na prognozowanie struktury
i wáaĞciwoĞci mechanicznych odlewów Īeliwnych. Stąd celowym jest posáugiwanie siĊ w praktyce obróbki cieplnej wykresami CTPc (CTPc – wykres czastemperatura-przemiana podczas ciągáego cháodzenia).
Z poáoĪenia krzywych wykresu CTPc moĪna wyznaczyü wartoĞci temperatury krytycznej dla danej prĊdkoĞci cháodzenia i strukturĊ koĔcową determinującą wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewu. MoĪna teĪ oszacowaü prĊdkoĞü krytyczną cháodzenia, przy której nie wystąpią produkty przemian dyfuzyjnych.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku doboru warunków ulepszania cieplnego lub prĊdkoĞci podcháadzania z temperatury austenityzowania do temperatury przemiany izotermicznej podczas wytwarzania Īeliwa ADI [21, 26, 37-39,
42, 56, 68, 71].
Wedáug danych przedstawionych w pracy [20] prĊdkoĞü zarodkowania
i prĊdkoĞü krystalizacji poszczególnych faz i skáadników strukturalnych,
w zaleĪnoĞci od przecháodzenia wzglĊdem temperatury równowagowej ukáadu
stabilnego A1s lub metastabilnego A1m, przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 15.
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Rys. 15. Schemat zaleĪnoĞci prĊdkoĞci zarodkowania ferrytu  i perlitu  oraz
prĊdkoĞci krystalizacji ferrytu CF i perlitu CP od temperatury. A1s – temperatura krytyczna wg ukáadu stabilnego, A1m – temperatura krytyczna wg ukáadu
metastabilnego [20]

Ze schematu na rysunku 15 wynika, Īe wzrost przecháodzenia poniĪej temperatury A1s systematycznie zmniejsza prĊdkoĞü krystalizacji ferrytu, natomiast
prĊdkoĞü zarodkowania ferrytu osiąga maksimum w pobliĪu temperatury A1m.
Podobnie wzrost przecháodzenia wzglĊdem temperatury A1m zmniejsza prĊdkoĞü powstawania perlitu, natomiast prĊdkoĞü zarodkowania perlitu Np osiąga
maksimum dla okreĞlonego stopnia przecháodzenia wzglĊdem temperatury A1m.
Do najwaĪniejszych czynników mających bezpoĞredni wpáyw na przemianĊ eutektoidalną w Īeliwie podczas ciągáego cháodzenia naleĪy wymieniü [2-5,
11, 14, 19, 32, 84]:
x prĊdkoĞü cháodzenia Īeliwa z zakresu temperatury stabilnego austenitu,
x skáad chemiczny Īeliwa,
x sposób i parametry austenityzowania,
x wstĊpnie wykonaną obróbkĊ cieplną,
x strukturĊ Īeliwa otrzymaną w wyniku krystalizacji pierwotnej.
W pracy [84] przedstawiono wyniki badaĔ wpáywu stosunku zawartoĞci
wĊgla do krzemu (C/Si) w trzech gatunkach niestopowego Īeliwa sferoidalnego
na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej podczas ciągáego cháodzenia. WartoĞci
równowaĪnika eutektycznego CE mieszczą siĊ od 4,4y4,5. RównowaĪnik eutektyczny Ceut oblicza siĊ wg wzoru [71]:
ܥ௨௧ ൌ Ͷǡʹ െ Ͳǡ͵ͳܵ݅ െ Ͳǡ͵͵ܲ

gdzie:
Si – zawartoĞü krzemu, %mas,
P – zawartoĞü fosforu, %mas.

(4)
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Stosunek zawartoĞci C/Si ma wartoĞü 1,12, 1,28 lub 2,13. WartoĞü stosunku C/Si ma wpáyw na kinetykĊ i iloĞciowy skáad strukturalny Īeliwa po zakoĔczeniu przemiany. Wraz ze zmniejszeniem stosunku C/Si (wzrost zawartoĞci Si)
szerokoĞü przedziaáu temperaturowego Ar11-Ar12 zwiĊksza siĊ. Dla danego gatunku Īeliwa pozostaje jednak ona praktycznie staáa przy prĊdkoĞciach cháodzenia nie wiĊkszych od 0,55 K/s. ZwiĊkszenie prĊdkoĞci cháodzenia powyĪej 0,55
K/s wywoáuje wzrost szerokoĞci przedziaáu temperaturowego Ar11-Ar12, który
mieĞci siĊ dla wszystkich gatunków w granicach 95y100 K. ZwiĊkszenie stosunku C/Si powoduje otrzymanie w wyniku przemiany eutektoidalnej mniejszej
zawartoĞci ferrytu, a wiĊkszej perlitu. ZwiĊkszenie zawartoĞci krzemu przy
staáej wartoĞci Ceut zwiĊksza temperaturĊ początku i koĔca przemiany austenitu
oraz rozszerza zakres temperaturowy Ar11-Ar12. Przykáadowy wykres CTPc
opracowany przez autorów pracy [84] przedstawiono na rysunku 16.

Rys. 16. Przykáadowy wykres CTPc Īeliwa o ilorazie C/Si-1,1 [84]

Cechą charakterystyczną wykresu CTPc autorów [84] jest zaznaczona linia
Agr, która odpowiada początkowi przedeutektoidalnego wydzielania grafitu
wtórnego.
Autorzy publikacji [32] sporządzili wykresy CTPc Īeliwa sferoidalnego
o zawartoĞci 2,3 i 3,3% Si (rys. 17). Dla obu gatunków Īeliwa, przy prĊdkoĞci
cháodzenia w granicach 0,5y10 K/s struktura koĔcowa skáada siĊ z ferrytu
i perlitu. ĩeliwo o wiĊkszej zawartoĞci Si wykazuje wiĊkszą wartoĞü temperatury Ar11 i mniejszą wartoĞü temperatury Ar12, a zatem przedziaá Ar11-Ar12 poszerza siĊ. Wykres CTPc Īeliwa o mniejszej zawartoĞci Si przesuniĊty jest „w prawo” wzglĊdem wykresu CTPc Īeliwa z wiĊkszą zawartoĞcią Si. NiĪsza tempe-

27
ratura Ms Īeliwa o zawartoĞci 2,3% Si (Ms=195qC) wzglĊdem temperatury Ms
Īeliwa o zawartoĞci 3,3% Si (Ms=215qC), mimo jednakowej temperatury
(875qC) i czasu (10 min) austenityzowania, Ğwiadczy o wiĊkszej zawartoĞci
wĊgla w austenicie Īeliwa o mniejszej zawartoĞci krzemu. Z wykresu przedstawionego przez autorów pracy [32] wynika, Īe w caáym przedziale prĊdkoĞci
cháodzenia zawierającym siĊ od 0,5 do 60 K/s przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wg ukáadu stabilnego, a nastĊpnie przebiega wg ukáadu metastabilnego. WiĊksza zawartoĞü krzemu w Īeliwie podwyĪsza temperaturĊ Ar11 z równoczesnym obniĪeniem temperatury Ar12 dla caáego zakresu prĊdkoĞci cháodzenia
(rys. 17).

Rys. 17. Wpáyw zawartoĞci krzemu na przemianĊ eutektoidalną Īeliwa w warunkach
anizotermicznych [32]

àączny wpáyw zawartoĞci krzemu (2,2; 2,7%Si) i chromu (0,04; 0,21;
0,47; 0,75% Cr) na przemianĊ eutektoidalną podczas ciągáego cháodzenia Īeliwa sferoidalnego byá przedmiotem badaĔ przedstawionych w pracy [19]. Autor
definiuje krytyczną prĊdkoĞü cháodzenia, która rozdziela obszar przemiany eutektoidalnej na dwa zakresy: dla prĊdkoĞci mniejszych od krytycznej przemiana
zachodzi wyáącznie wg ukáadu stabilnego austenitĺferryt+grafit, a dla prĊdkoĞci wiĊkszych od krytycznej, przemiana zachodzi dwiema drogami: austenitĺferryt+grafit i austenitĺperlit (rys. 18).
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Rys. 18. Wykres CTPc przemiany eutektoidalnej austenitu podczas ciągáego cháodzenia Īeliwa o skáadzie chemicznym: 3,06% C, 0,38% Mn, 2,76% Si, 0,036% P,
0,010% S, 0,070% Mg, 0,05% Cr [19]

Ze wzrostem zawartoĞci krzemu zwiĊksza siĊ prĊdkoĞü krytyczna VK,
skróceniu ulega okres inkubacyjny, zwiĊksza siĊ przedziaá temperaturowy miĊdzy początkiem tworzenia siĊ ferrytu i perlitu oraz wzrasta zawartoĞü ferrytu po
zakoĔczeniu przemiany. Wzrost zawartoĞci chromu w Īeliwie wywoáuje
zmniejszenie prĊdkoĞci krytycznej cháodzenia VK. Po przekroczeniu okreĞlonej
zawartoĞci Cr (powyĪej 0,47% Cr) przemiana eutektoidalna nie moĪe w peáni
zajĞü wg ukáadu stabilnego i zawsze wystąpi pewna iloĞü perlitu. Chrom w Īeliwie zmniejsza temperaturowy odstĊp miĊdzy początkiem tworzenia siĊ ferrytu
i perlitu (zmniejsza odstĊp miĊdzy temperaturą początku przemiany wg ukáadu
stabilnego Ar11s a temperaturą początku przemiany wg ukáadu metastabilnego
Ar11m) [22, 69].
Na podstawie wykresów CTPc wykonanych metodą metalograficzną przez
autorów pracy [14] moĪna oceniü wpáyw niklu na przemianĊ eutektoidalną podczas ciągáego cháodzenia. Sporządzono wykresy CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 900°C i cháodzonego w sposób ciągáy z prĊdkoĞcią mieszczącą siĊ w zakresie od 9 do 280°C/godz. Dodatek niklu powoduje obniĪenie
temperatury przemiany eutektoidalnej zarówno wg ukáadu stabilnego, jak i metastabilnego. ObecnoĞü niklu powoduje wystąpienie przemiany perlitycznej
przy mniejszej prĊdkoĞci cháodzenia w stosunku do Īeliwa niestopowego.
W kaĪdym przypadku przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wg ukáadu stabilnego przy czym pierwsze wydzielenia ferrytu tworzą siĊ przy sferoidach
grafitowych, jak i na granicach ziaren austenitu. Dla wiĊkszych wartoĞci przecháodzenia przemiana postĊpuje wspólnie wg ukáadu stabilnego i metastabilnego, aĪ do wyczerpania przecháodzonego austenitu.

29
Przy danym skáadzie chemicznym Īeliwa, skáad chemiczny austenitu,
wielkoĞü jego ziarna, stopieĔ mikroniejednorodnoĞci osnowy zaleĪą bezpoĞrednio od warunków nagrzewania i austenityzowania, a szczególnie od temperatury austenityzowania.
Autorzy pracy [32] sporządzili metodą dylatometryczną wykresy CTPc niskomiedziowego Īeliwa sferoidalnego (z zawartoĞcią 0,6% Cu) austenityzowanego w temperaturze 875, 900 lub 1000qC przez 10 minut. Ze wzrostem temperatury austenityzowania maleje krytyczna prĊdkoĞü hartowania. Linie wykresów CTPc odnoszące siĊ do początku przemiany eutektoidalnej ulegają na ogóá
przesuniĊciu zgodnie z wektorem osi czasu. Zakres temperaturowy zachodzenia
przemiany eutektoidalnej zawĊĪa siĊ pod wpáywem zwiĊkszania temperatury
austenityzowania (rys. 19). Podobny wpáyw temperatury austenityzowania (950
lub 1050°C) na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej Īeliwa podczas ciągáego
cháodzenia wykazali autorzy publikacji [55].

Rys. 19. Wpáyw temperatury austenityzowania na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej
[32]

W pracy [11] przedstawiono wykresy CTPc Īeliwa niskostopowego
(0,60y0,75% Ni) w gatunku EN GJS–700–2 austenityzowanego w temperaturze
900 lub 950qC przez 20 minut. Autorzy stwierdzają, Īe wzrost temperatury
austenityzowania obniĪa temperatury charakterystyczne przemiany perlitycznej
Ar11 i Ar12.
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Autor pracy [63] wykonaá metodą dylatometryczną wykresy CTPc dla niskostopowego Īeliwa sferoidalnego (3,0% C, 3,4% Si, 0,18% Mn, 0,26% Ni,
0,09% Cr, 0,6% Cu, 0,09% Mg) austenityzowanego w temperaturze 900, 950
lub 1000qC przez 20 minut. Próbki dylatometryczne pobrano z páyt Īeliwnych
o gruboĞci 25 lub 110 mm. Autor zauwaĪa tendencjĊ do obniĪania temperatury
przemiany eutektoidalnej w miarĊ wzrostu temperatury austenityzowania z nastĊpnym cháodzeniem z maáymi prĊdkoĞciami i do podwyĪszania tej temperatury przy stosowaniu duĪych prĊdkoĞci cháodzenia. Dla próbek Īeliwa pobranych
z páyty grubej widoczna jest tendencja do obniĪania temperatury przemiany
eutektoidalnej w miarĊ wzrostu temperatury austenityzowania z nastĊpnym
cháodzeniem z maáymi prĊdkoĞciami i do podwyĪszania tej temperatury przy
stosowaniu duĪych prĊdkoĞci cháodzenia. Z porównania wpáywu struktury
pierwotnej dla temperatury przemiany eutektoidalnej wynika, Īe temperatury te
są wyĪsze dla próbek pobranych z páyty cienkiej dla wszystkich stosowanych
wartoĞci temperatury austenityzowania. Cechą charakterystyczną wykresów
CTPc jest zawĊĪenie przedziaáu temperaturowego przemiany Ar1 dla poĞredniej
prĊdkoĞci cháodzenia oraz wystąpienie przemiany bainitycznej w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia, w którym przemiana eutektoidalna nie zachodzi do koĔca.
W pracy [5] badano przemianĊ eutektoidalną austenitu w warunkach anizotermicznych Īeliwa o graficie páatkowym krystalizującym w kokili lub formie
piaskowej. Wykres CTPc Īeliwa przedstawiono na rysunku 20. Odmienne warunki krystalizacji spowodowaáy otrzymanie grafitu miĊdzydendrytycznego
(kokila) lub w postaci izolowanych páatków (forma piaskowa). Cechą charakterystyczną przemiany eutektoidalnej Īeliwa z grafitem miĊdzydendrytycznym
jest szeroki zakres prĊdkoĞci cháodzenia, w którym przemiana zachodzi gáównie
lub wyáącznie wg ukáadu stabilnego. ZawartoĞü ferrytu po zakoĔczeniu przemiany w caáym zakresie prĊdkoĞci przemiany jest wiĊksza w Īeliwie z grafitem
miĊdzydendrytycznym (rys. 21).
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Rys. 20. Wykres CTPc Īeliwa z grafitem miĊdzydendrytycznym [5]

Rys. 21. ZawartoĞü ferrytu w Īeliwie po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej
w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci cháodzenia, linią ciągáą oznaczono Īeliwo z grafitem miĊdzydendrytycznym, linią przerywaną Īeliwo z izolowanymi páatkami
grafitu [5]
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Autorzy francuscy [81] rozpatrują trzy strefy w osnowie Īeliwa, róĪniące
siĊ skáadem chemicznym w wyniku segregacji wywoáanej krystalizacją pierwotną (rys. 22). PoáoĪenie krzywych wykresu CTPc dla poszczególnych stref
wykazuje, Īe przemiana podczas szybkiego cháodzenia zachodzi w strefie I,
mniejsza prĊdkoĞü cháodzenia pozwala dopiero na zajĞcie przemiany w strefie
III. Schematyczne wykresy CTPc odpowiadające strefie I i III ziarna eutektycznego przedstawiono na rysunku 23.

Rys. 22. Schemat rozkáadu pierwiastków chemicznych w obrĊbie ziaren eutektycznych [81]

Rys. 23. Krzywe wykresu CTPc dla strefy I i III: a) maáy rozmiar ziarna eutektycznego, b) duĪy rozmiar ziarna eutektycznego [81]
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Wykres CTPc dla strefy III jest przesuniĊty zgodnie ze zwrotem osi czasu
oraz do niĪszej temperatury wzglĊdem wykresu dla strefy I. Przedstawiony
ukáad mikrosegregacji (rys. 22) w obrĊbie ziarna eutektycznego wpáywa na
wartoĞü temperatury Ac1 i Ms. Zarówno temperatura przemiany eutektoidalnej
Ac1, jak i Ms jest niĪsza dla strefy III ziarna eutektycznego (rys. 23). Rentgenograficzne badania przemiany eutektoidalnej zawarte w pracy [95] wykazują, Īe
przemiana perlityczna rozpoczyna siĊ w wysokowĊglowych obszarach osnowy
Īeliwa.
Analizując wykresy CTPc Īeliwa sferoidalnego zamieszczone w pracach
[1, 63, 75] moĪna zauwaĪyü wzrost temperatury Ms austenitu przemieniającego
siĊ w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia, przy których przemianĊ martenzytyczną
poprzedza przemiana eutektoidalna, gáównie perlityczna. Oznacza to, Īe nieprzemieniony austenit ma mniej wĊgla od wartoĞci Ğredniej w osnowie Īeliwa.
NaleĪy przyjąü, Īe przemiana perlityczna zachodzi w wysokowĊglowych obszarach austenitu. W pracy [80] zauwaĪono, Īe temperatura Ms dla omawianego
zakresu prĊdkoĞci cháodzenia wykazuje spadek, co oznacza, Īe przemianie martenzytycznej ulega austenit w obszarach wzbogaconych w wĊgiel.
Problem niejednorodnoĞci strukturalnej i mikroniejednorodnoĞci chemicznej nabiera szczególnego znaczenia w przypadku odlewów gruboĞciennych
[52–54]. Warunki krystalizacji pierwotnej odlewów sprawiają, iĪ wraz ze
zwiĊkszeniem gruboĞci Ğcianki odlewu liczba kulek grafitowych przypadających na jednostkĊ powierzchni zgáadu zmniejsza siĊ, Ğrednia Ğrednica zwiĊksza
siĊ, a sferycznoĞü pogarsza siĊ. W Ğrodkowej strefie gruboĞciennego odlewu
mogą wystąpiü znieksztaácone formy grafitu. Nawet w przypadku prawidáowej
kulistej postaci grafitu w gruboĞciennych odlewach o przewaĪającej strukturze
perlitycznej otrzymuje siĊ mniejszą wartoĞü wytrzymaáoĞci na rozciąganie, natomiast w odlewach o strukturze ferrytycznej mniejszą ciągliwoĞü [52-54].
WielkoĞü ziarna ferrytu zwiĊksza siĊ wraz z gruboĞcią Ğcianki odlewu.
Ziarna ferrytu moĪna rozdrobniü wyĪarzaniem dwustopniowym, przy czym
temperatura austenityzowania powinna byü niewiele wiĊksza od temperatury
Ac12. Rozdrobnienie ziaren poprawia wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe Īeliwa,
obniĪa temperaturĊ przejĞcia w stan kruchy. Na korzystny wpáyw obróbki
cieplnej np. normalizowania na wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe odlewów gruboĞciennych wskazują autorzy monografii [68, 71].
Ujednorodnienie Īeliwa podczas austenityzowania wpáywa korzystnie na
efekty obróbki cieplnej [21, 44, 61, 71]. WydáuĪenie czasu austenityzowania
poprawia wskaĨniki mikrosegregacji manganu i krzemu, co zmniejsza tendencjĊ
do tworzenia siĊ martenzytu na granicach ziaren eutektycznych podczas cháodzenia po zabiegu hartowania z przemianą izotermiczną [37].
Wpáyw liniowo zmieniającej siĊ gruboĞci Ğcianki Īeliwnej próbki klinowej
o podstawach 10 i 75 mm, dáugoĞci 300 mm na strukturĊ i twardoĞü po normalizowaniu przedstawiono w pracy [93]. ĩeliwo niestopowe (3,3% C, 2,67% Si,
1,17% Mn, 0,09% P, 0,007% S, 0,06% Mg) austenityzowano w temperaturze
900, 1000 lub 1100°C przez 2 lub 16 godzin. W zaznaczonych miejscach próbki

34
klinowej (rys. 24) na gáĊbokoĞci 55 mm rejestrowano krzywe cháodzenia i okreĞlano Ğrednią prĊdkoĞü cháodzenia w zakresie temperatury 850-600°C. Wykonano metalograficzne badania iloĞciowe na zgáadach wyciĊtych z miejsc pomiarów temperatury.

Rys. 24. Rozmieszczenie miejsc pomiarowych na przekroju próbki [93]

Na rysunku 25 przedstawiono zawartoĞü perlitu okreĞloną na zgáadach metalograficznych pobranych z miejsc pomiaru temperatury. Stwierdzono, Īe
wzrost temperatury i czasu austenityzowania sprzyja zmniejszaniu róĪnic 'P
w zawartoĞci perlitu na przekroju próbki klinowej. Ekstremalne warunki austenityzowania (1100°C, 16h) powodują, Īe zawartoĞü perlitu jest praktycznie
niezaleĪna od gruboĞci Ğcianki (rys. 25).

Rys. 25. ZawartoĞü perlitu Vp w zaleĪnoĞci od temperatury austenityzowania tA i miejsca pomiaru prĊdkoĞci cháodzenia Vchá, 'P róĪnica pomiĊdzy skrajnymi zawartoĞciami perlitu na przekroju próbki klinowej
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2.3. WYDZIELENIA PRZEDEUTEKTOIDALNE W ĩELIWIE
Skáad chemiczny austenitu Īeliwa w temperaturze powyĪej Ac12 jest nadeutektoidalny. ZawartoĞü wĊgla w austenicie wyznaczona jest punktem przeciĊcia izotermy temperatury austenityzowania z linią granicznego nasycenia
wĊglem austenitu wg ukáadu stabilnego E’S’ (rys. 1). W związku z tym dla
osiągniĊcia skáadu, przy którym ze wzglĊdów termodynamicznych moĪliwa jest
przemiana eutektoidalna, konieczne jest usuniĊcie z osnowy nadmiaru wĊgla
w postaci wydzieleĔ przedeutektoidalnych. Wydzielanie nadmiaru wĊgla
z osnowy Īeliwa moĪe zachodziü zarówno wg ukáadu stabilnego, tzn. wydzielanie grafitu wtórnego lub metastabilnego w postaci cementytu wtórnego. Grafit
wtórny w Īeliwie sferoidalnym przyjmuje postaü ciągáej lub postrzĊpionej
otoczki nawarstwionej na sferoidzie grafitowym. Obraz grafitu wtórnego przedstawiono na rysunku 26.

Rys. 26. Otoczka grafitu wtórnego wokóá sferoidu grafitowego [4]

W przypadku duĪej wejĞciowej zawartoĞci wĊgla w austenicie (wysoka
temperatura austenityzowania) w Īeliwie o maáej skáonnoĞci do grafityzacji
w stanie staáym wydzielanie przedeutektoidalne moĪe zachodziü wg ukáadu
metastabilnego, tzn. z krystalizacją cementytu wtórnego, który przyjmuje najczĊĞciej postaü siatki [9, 61, 89, 91, 96]. Obraz siatki cementytu wtórnego
w niestopowym Īeliwie sferoidalnym cháodzonym z temperatury 975°C do
temperatury pokojowej przedstawiono na rysunku 27.
W pracy [9] podano, iĪ przemianĊ eutektoidalną poprzedza bezinkubacyjne
wydzielanie grafitu wtórnego. Brak okresu inkubacji wyjaĞniono istnieniem
w Īeliwie wydzieleĔ grafitowych, stanowiących gotowe zarodki krystalizacji
wĊgla dyfundującego z austenitu.
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Rys. 27. Siatka cementytu wtórnego, tA = 975°C, ĲA = 20 min, Vchá = 6,7 K/s [96]

Autor opracowania [90] stosując pomiary dyfrakcyjne i dylatometryczne
zauwaĪyá, Īe austenit w miarĊ upáywu czasu podczas wycháadzania poprzedzającego eutektoidalną przemianĊ izotermiczną sukcesywnie uboĪeje w wĊgiel.
Przebieg krzywych dylatometrycznych nie wskazuje na istnienie okresu inkubacyjnego wydzielania grafitu wtórnego.
W pracach [28, 29, 90, 94] stwierdzono, iĪ bezpoĞrednio po podcháodzeniu
Īeliwa do temperatury wycháadzania izotermicznego w zakresie temperaturowym przemiany Ar1 nastĊpuje dalszy skurcz próbek dylatometrycznych. Ten
efekt przypisuje siĊ wydzielaniu przedeutektoidalnemu wĊgla z przesyconego
austenitu i jego krystalizacji na sferoidach grafitowych jako grafit wtórny. Na
wykresach CTPc, przedstawionych przez autorów prac [32, 84], zaznaczono
linie poáoĪone powyĪej linii początku przemiany eutektoidalnej, odpowiadające
początkowi wydzielania grafitu wtórnego. WiĊkszoĞü wykresów CTPc dla Īeliwa nie uwzglĊdnia istnienia takiej linii. MoĪna przyjąü, Īe wydzielanie grafitu
wtórnego zachodzi bezinkubacyjnie, natychmiast od rozpoczĊcia cháodzenia
ciągáego lub wycháadzania izotermicznego.
W pracy [91] omówiono badania dotyczące przemiany eutektoidalnej
w warunkach izotermicznych niestopowego Īeliwa sferoidalnego austenityzowanego w temperaturze 975°C i wycháadzanego izotermicznie w przedziale
Ar11-Ar12 (840y740qC). Metodą metalograficzną sporządzono wykresy CTPi.
Zaobserwowano, iĪ w caáym przedziale Ar11–Ar12 przemianĊ eutektoidalną
poprzedza wydzielenie pewnej niewielkiej iloĞci cementytu wtórnego. Cementyt ten w postaci nieciągáej siatki tworzy siĊ w obszarach granicznych ziaren
eutektycznych.
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ObecnoĞü cementytu wtórnego w Īeliwie, szczególnie, gdy ma on postaü
siatki, uwaĪana jest powszechnie za szkodliwą z uwagi na obniĪenie wáaĞciwoĞci plastycznych i udarnoĞci.
Na podstawie danych literaturowych [9, 61, 83, 96] moĪna wskazaü czynniki sprzyjające wydzielaniu cementytu z przesyconego wĊglem austenitu
w Īeliwie niestopowym podczas cháodzenia do zakresu temperaturowego przemiany eutektoidalnej, jak i w trakcie samej przemiany. Tymi czynnikami są:
x duĪy stopieĔ przesycenia austenitu wĊglem wzglĊdem cementytu,
x mniejsza skáonnoĞü Īeliwa do grafityzacji wynikająca ze zwiĊkszonej zawartoĞci manganu, a mniejszej krzemu i wĊgla,
x duĪy stopieĔ nasilenia mikrosegregacji chemicznej w obrĊbie ziaren eutektycznych,
x obecnoĞü gotowych zarodków w postaci nierozpuszczonych ziaren cementytowych.

2.4. TEMPERATURY KRYTYCZNE PRZEMIANY
EUTEKTOIDALNEJ
Wobec wspóáistnienia dwóch ukáadów równowagi: Īelazo-grafit (ukáad
stabilny) i Īelazo-cementyt (ukáad metastabilny) przemiana eutektoidalna austenitu w niestopowym Īeliwie moĪe zachodziü wedáug obu tych ukáadów.
Zagadnieniu temperatur krytycznych przemiany eutektoidalnej w Īeliwie
poĞwiĊcono duĪo uwagi. WartoĞci temperatur krytycznych zaleĪą wg literatury
od nastĊpujących czynników [10, 24, 59, 61, 62, 68, 71, 77, 79, 81]:
x skáadu chemicznego Īeliwa,
x prĊdkoĞci nagrzewania i cháodzenia,
x stopnia mikroniejednorodnoĞci chemicznej,
x wstĊpnie wykonanej obróbki cieplnej,
x cech stereologicznych grafitu.
ZnajomoĞü wartoĞci temperatur krytycznych przemiany eutektoidalnej jest
niezbĊdna przy planowaniu parametrów obróbki cieplnej Īeliwa. WartoĞci temperatur krytycznych wyznaczane są najczĊĞciej metodą dylatometryczną podczas ciągáego nagrzewania i cháodzenia z maáą prĊdkoĞcią (0,033 K/s).
Zakres temperaturowy przemiany eutektoidalnej charakteryzowany jest
najczĊĞciej przez dwie wartoĞci temperatury podczas nagrzewania, tj. Ac11
i Ac12 oraz dwie wartoĞci temperatury dla cháodzenia Ar11 i Ar12.
Konsekwencją wspóáistnienia na wykresach równowagi fazowej Fe-C-Si linii równowagi stabilnej i metastabilnej powinno byü uwzglĊdnianie na wykresach
CTP przemiany eutektoidalnej austenitu wartoĞci nastĊpujących temperatur:
x górnej temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego – Ar11s,
x dolnej temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego – Ar12s,
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x górnej temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego –
– Ar11m,
x dolnej temperatury przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego –
– Ar12m.
W pracy [24] podano empiryczne wzory na obliczenie wartoĞci równowagowych temperatur krytycznych wg ukáadu stabilnego i metastabilnego na podstawie skáadu chemicznego Īeliwa. ZawartoĞü pierwiastków wyraĪona jest
w procentach masowych, a obliczona temperatura w °C. Stosowanie wzorów
jest moĪliwe w przypadku Īeliwa o zawartoĞci Si do 3%, Mn, Cr i Ni do 1%,
Mo do 0,5%. Wzory mają postaü wielomianów:
ܶఈ ൌ ͵ͻ  ͵ͳǡͷݓௌ െ ǡݓ௨ െ ͳͺǡݓெ 
͵ǡ͵ݓெ െ ͳͲǡݓ െ ʹݓே
ܶఈ ൌ ͵ͻ  ͳͺǡͶݓௌ  ʹǡͲሺݓௌ ሻଶ െ ͳͶǡͲݓ௨ െ ͶͷǡͲݓெ 
ʹǡͲݓெ െ ʹͶǡͲݓ െ ʹǡͷݓே
ܶ ൌ ʹ  ͵ͲǡͲݓௌ െ ͳǡͻͺሺݓௌ ሻଶ െ ͳͲǡݓ௨ െ ͳ͵ǡݓெ 
ͻǡ͵ݓெ െ ʹͶǡ͵ݓ െ ͳʹݓே
ܶ ൌ ʹ  ʹͳǡݓௌ  ͲǡͲʹ͵ሺݓௌ ሻଶ െ ʹͳǡͲݓ௨ െ ʹͷǡͲݓெ 
ͺǡͲݓெ  ͳ͵ǡͲݓ െ ͵͵ǡͲݓே

(5)
(6)
(7)
(8)

gdzie:
ܶఈ
ܶఈ
ܶ
ܶ

– górna temperatura przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego,
– dolna temperatura przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego,
– górna temperatura przemiany wg ukáadu metastabilnego,
– dolna temperatura przemiany wg ukáadu metastabilnego.

PoáoĪenie poszczególnych temperatur krytycznych na wykresie pseudopodwójnym równowagi Fe-C-Si przedstawiono na rysunku 28. Z wykresu równowagi na rysunku 28 wynika, Īe zakresy temperaturowe przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego (ܶఈ Ȃ ܶఈ ) i metastabilnego (ܶ -ܶ ) czĊĞciowo
pokrywają siĊ.
W pracy [32] górną temperaturĊ przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego oznaczono A3. Takie oznaczenie nie wydaje siĊ tylko róĪnicą formalną,
a Ğwiadczy o innym rozumieniu charakteru przemiany, analogicznie jak
w przypadku przemiany austenitĺferryt dla stali. W Īeliwie powstaniu nowej
porcji ferrytu towarzyszy odáoĪenie okreĞlonej porcji wĊgla na wydzieleniach
grafitowych. Oddziaáywanie grafitu z osnową wskazuje, Īe dochodzi w tym
przypadku do przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego [71], a nie przemiany A3. Podobnie, jeĪeli ferryt zarodkuje i wzrasta w osnowie austenitycznej
(bez kontaktu z grafitem) to jego wzrost uwarunkowany jest dyfuzyjnym odprowadzaniem wĊgla poprzez austenit i krystalizacjĊ wĊgla na sferoidach grafitowych. W tym przypadku równieĪ dochodzi do przemiany eutektoidalnej wg
ukáadu stabilnego, a nie przemiany A3.
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Rys. 28. Schematyczny przekrój politermiczny wykresu równowagi Fe-C-Si w obszarze przemiany eutektoidalnej, linie ciągáe odpowiadają ukáadowi stabilnemu,
linie przerywane ukáadowi metastabilnemu [24]

WartoĞci temperatur krytycznych przemiany eutektoidalnej na wykresach
CTPi powinny byü wyznaczone w warunkach izotermicznych. Taki sposób
wyznaczania wartoĞci temperatur krytycznych przedstawiono w pracy [59].
Autorzy austenityzowali serie maáych próbek Īeliwa, podcháadzali je i dáugotrwale wycháadzali izotermicznie w kąpieli solnej. W przyjĊtych odstĊpach czasu próbki oziĊbiano i poddawano obserwacji mikroskopowej. TemperaturĊ dáugotrwaáego (33 h) wycháadzania, po którym w strukturze pojawiá siĊ ferryt
w iloĞci rozpoznawalnej przy powiĊkszeniu 400x uznano za górną temperaturĊ
przemiany eutektoidalnej w ukáadzie stabilnym. Podobnie temperaturĊ izotermicznego wycháadzania, po którym nie pozostaje juĪ w strukturze austenit
(martenzyt) przyjĊto za dolną temperaturĊ przemiany w ukáadzie stabilnym.
TemperaturĊ izotermicznego wycháadzania, podczas którego pojawia siĊ perlit
oznaczono A1 – górną temperaturĊ przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego. WartoĞci temperatur krytycznych w warunkach przemiany izotermicznej oznaczali podobnie autorzy prac [8, 22, 89, 94].
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Temperatury krytyczne przemiany eutektoidalnej austenitu wyznaczone są
najczĊĞciej metodą dylatometryczną podczas ciągáego cháodzenia z maáą prĊdkoĞcią (0,033 K/s). WartoĞci temperatur krytycznych wyznaczone w warunkach
ciągáego cháodzenia, nawet z tak maáą prĊdkoĞcią są znacząco niĪsze od temperatur przemiany eutektoidalnej w warunkach izotermicznych (rys. 10, 13).

2.5. PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU LITERATURY
W niestopowym lub niskostopowym Īeliwie sferoidalnym przemiana eutektoidalna, w wyniku której formuje siĊ struktura koĔcowa Īeliwa determinująca wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewów, moĪe zachodziü wg ukáadu stabilnego
lub metastabilnego.
Podstawowe rodzaje obróbki cieplnej Īeliwa sferoidalnego z przemianą eutektoidalną to ferrytyzowanie, w wyniku którego otrzymuje siĊ Īeliwo o duĪej
plastycznoĞci lub normalizowanie, skutkujące zwiĊkszeniem wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych przy zachowaniu okreĞlonego minimum wáaĞciwoĞci plastycznych.
ĩeliwo sferoidalne niestopowe w stanie odlanym ma najczĊĞciej strukturĊ
ferrytyczno-perlityczną o wzajemnej relacji iloĞciowej tych skáadników zaleĪnej
od skáadu chemicznego (zawartoĞci krzemu i manganu), gruboĞci Ğcianki odlewu, czynników metalurgicznych i odlewniczych. Trudno uzyskaü w stanie odlanym Īeliwo niestopowe o strukturze w peáni ferrytycznej lub perlitycznej,
szczególnie przy zróĪnicowaniu gruboĞci Ğcianek odlewu.
Uzyskanie struktury ferrytycznej moĪliwe jest podczas izotermicznej obróbki cieplnej dwustopniowej z przemianą eutektoidalną i wycháadzaniem
w temperaturze tuĪ poniĪej Ar12, a wiĊc gáównie dziĊki grafityzacji bezpoĞredniej. Alternatywny sposób grafityzacji poĞredniej, polegający na wyĪarzaniu
w temperaturze podkrytycznej skutkuje gorszymi wáaĞciwoĞciami mechanicznymi Īeliwa (mniejsza plastycznoĞü, udarnoĞü, wiĊksza twardoĞü). Ferrytyzowanie moĪliwe jest równieĪ podczas przemiany eutektoidalnej zachodzącej
podczas bardzo powolnego cháodzenia z zakresu austenitu. Jest to proces dáugotrwaáy wymagający Ğcisáej kontroli prĊdkoĞci cháodzenia, w wyniku którego
czĊstokroü pozostaje w strukturze Īeliwa pewna iloĞü sferoidytu. Dáugotrwaáe
przebywanie Īeliwa w zakresie wspóáistnienia trzech faz (austenit+ferryt+grafit)
nasila mikrosegregacjĊ chemiczną, szczególnie krzemu i manganu, która niekorzystnie wpáywa na wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewu.
Jak wynika z przeglądu literatury, czynnikiem decydującym o skáonnoĞci
do zachodzenia przemiany eutektoidalnej Īeliwa wg ukáadu stabilnego lub metastabilnego jest skáad chemiczny. Zgodne są poglądy na rolĊ krzemu sprzyjającego przemianie wg ukáadu stabilnego i manganu sprzyjającego przemianie
perlitycznej. SprzecznoĞci wystĊpują w ocenie wpáywu tych pierwiastków na
kinetykĊ przemiany i zakres temperaturowy przemiany eutektoidalnej. Ocena
wpáywu temperatury austenityzowania na kinetykĊ i efekty przemiany eutektoidalnej równieĪ nie jest jednoznaczna. Dobór czasu austenityzowania, o ile jest
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w ogóle uzasadniany, wynika z koniecznoĞci osiągniĊcia w peáni austenitycznej
osnowy, rozáoĪenia wĊglików, zmniejszenia mikrosegregacji. Wpáyw czasu
austenityzowania na kinetykĊ i efekty przemiany eutektoidalnej jest sygnalizowany w nielicznych pracach. Wzmianki dotyczą przedeutektoidalnego wydzielania cementytu wtórnego. Wobec szkodliwego oddziaáywania tego skáadnika
struktury na wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewów Īeliwnych naleĪaáoby bliĪej
poznaü warunki sprzyjające jego krystalizacji.
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3. BADANIA WàASNE
3.1. TEZY, CEL, ZAKRES BADAē WàASNYCH, PROGRAM
BADAē WàASNYCH
Przegląd literaturowy pozwala na sformuáowanie nastĊpujących tez pracy:
x osnowĊ metalową i wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewów Īeliwnych obrabianych cieplnie moĪna prognozowaü i ksztaátowaü opierając siĊ na danych
strukturalnych i kinetycznych wynikających z wykresów CTP,
x sposób i parametry austenityzowania istotnie wpáywają na strukturĊ koĔcową otrzymaną w wyniku przemiany eutektoidalnej, a przez to determinują
wáaĞciwoĞci mechaniczne Īeliwa,
x efekty przemiany eutektoidalnej zaleĪą od warunków krystalizacji pierwotnej Īeliwa, w szczególnoĞci od postaci, dyspersji grafitu, stopnia niejednorodnoĞci strukturalnej i mikroniejednorodnoĞci chemicznej,
x szczególne skojarzenie skáadu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej
(tA, Vchá) moĪe spowodowaü w Īeliwie wystąpienie niepoĪądanych wydzieleĔ przedeutektoidalnych.
x
x
x
x

Sformuáowanie tez pozwala na nakreĞlenie nastĊpujących celów pracy:
okreĞlenie i zinterpretowanie wpáywu temperatury i czasu austenityzowania
na przemianĊ eutektoidalną zarówno w warunkach izotermicznych, jak i anizotermicznych,
wykazanie i zinterpretowanie wpáywu wstĊpnej obróbki cieplnej Īeliwa na
przemianĊ austenitu w warunkach anizotermicznych,
okreĞlenie i zinterpretowanie warunków krystalizacji pierwotnej na strukturĊ
i wáaĞciwoĞci Īeliwa po obróbce cieplnej z przemianą eutektoidalną,
okreĞlenie warunków austenityzowania i prĊdkoĞci cháodzenia powodujących wydzielanie przedeutektoidalnego cementytu wtórnego podczas ciągáego cháodzenia Īeliwa.

Praktycznym celem badaĔ jest sformuáowanie na podstawie otrzymanych
wyników wskazówek sáuĪących optymalizacji obróbki cieplnej Īeliwa,
w szczególnoĞci normalizowania i ferrytyzowania. W przypadku normalizowania naleĪy podaü warunki austenityzowania (temperatura, czas, sposób austenityzowania), jak i zakres prĊdkoĞci cháodzenia (gruboĞü Ğcianki odlewu), które
skutkują zwiĊkszeniem zawartoĞci perlitu. W przypadku ferrytyzowania Īeliwa,
cel praktyczny pracy polega na okreĞleniu parametrów austenityzowania i izotermicznego wycháadzania, które pozwalają na uzyskanie w moĪliwie krótkim
czasie osnowy ferrytycznej lub zadanej relacji iloĞciowej pomiĊdzy ferrytem
a perlitem.
Zakres badaĔ doĞwiadczalnych zostaá tak dobrany, aby wykazaü i zinterpretowaü wpáyw czynników związanych z obróbką cieplną oraz cechami Īeliwa
w stanie odlanym na kinetykĊ, mechanizm i strukturĊ koĔcową po przemianie
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eutektoidalnej austenitu w warunkach izotermicznych lub anizotermicznych
determinującą wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewów Īeliwnych. Do zakresu badaĔ
postanowiono wáączyü analizĊ procesu wydzielania przedeutektoidalnego, którego konsekwencją jest przebieg i efekty nastĊpującej po nim przemiany eutektoidalnej Īeliwa.
Do realizowania postawionych celów zdecydowano siĊ na wykonanie wykresów CTPc jak i CTPi metodami metalograficzną i dylatometryczną przy
zmiennych czynnikach:
x skáadzie chemicznym Īeliwa,
x temperaturze austenityzowania,
x czasie austenityzowania,
x sposobie wstĊpnej obróbki cieplnej,
x warunkach krystalizacji pierwotnej.
Plan badaĔ przedstawiono w postaci ogólnego schematu blokowego na rysunku 29.

Rys. 29. Schemat blokowy badaĔ

Próbki metalograficzne i dylatometryczne uĪyte do sporządzania wykresów CTP poddano jakoĞciowej i iloĞciowej analizie metalograficznej na mikroskopie Ğwietlnym oraz badaniom twardoĞci. Wybrane próbki poddano badaniom dyfrakcyjnym rentgenowskim, mikroskopowym na transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM) oraz mikroanalizie liniowej (MAR).
PrzyjĊcie w wiĊkszoĞci badaĔ metalograficznej metody wyznaczania wykresów CTP uzasadnia siĊ koniecznoĞcią wglądu w strukturĊ na poszczególnych etapach przemiany i unikniĊcia wskazanych w przeglądzie literatury niezgodnoĞci pomiĊdzy wynikami uzyskanymi metodą dylatometryczną a metalo-
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graficzną. Szczególnie pierwszy etap przemiany izotermicznej, na którym dylatometrycznie wykazuje siĊ skurcz wywoáany odwĊglaniem austenitu nakáada siĊ
na rozszerzanie próbki pod wpáywem rozpoczĊcia przemiany eutektoidalnej.
Ocena czasu rozpoczĊcia przemiany metodą dylatometryczną obarczona jest
w tym przypadku duĪym báĊdem. Metoda metalograficzna pozwala Ğledziü odrĊbnie zmiany iloĞciowe i jakoĞciowe produktów podczas przemiany eutektoidalnej. Stosując metodĊ metalograficzną, otrzymuje siĊ peániejszy obraz przemiany eutektoidalnej.

3.2. MATERIAà BADAē
Do badaĔ przyjĊto dwa gatunki Īeliwa sferoidalnego o skáadzie gwarantującym róĪną skáonnoĞü do grafityzacji podczas przemiany eutektoidalnej, lecz
pozostające w obrĊbie definicji Īeliwa niestopowego. Skáad chemiczny Īeliwa
okreĞlony na spektrometrze emisyjnym Spektromaxx przedstawiono w tabeli 1.
Gatunek o duĪej skáonnoĞci do grafityzacji podczas przemiany eutektoidalnej
oznaczono cyfrą 1, natomiast gatunek o maáej skáonnoĞci do grafityzacji cyfrą 2.
Tabela 1. Skáad chemiczny przyjĊtych do badaĔ gatunków Īeliwa
Gatunek
Īeliwa
1
2
1
2
1)
2)

ZawartoĞü skáadnika w %mas.
C

Si

Mn

P

3,82
3,21
0,17
0,059
3,53
2,72
0,98
0,061
Mg
Al
Ni
0,047
0,026
0,008
0,052
0,031
0,009

S

Cr

Cu

Ti

0,019
0,013
Mo
0,002
0,021

0,01
0,002
V
0,009
0,043

0,012
0,007
1)
SC
1,18
1,04

0,019
0,021
2)
K G”
12,10
8,60

SC – stopieĔ nasycenia eutektycznego,
KG” – wspóáczynnik izografityzacji podczas przemiany eutektoidalnej

StopieĔ odchylenia skáadu chemicznego Īeliwa od skáadu eutektycznego
wg ukáadu stabilnego okreĞlono stopniem nasycenia eutektycznego Sc ze wzoru
[71]:
ܵ ൌ

ܥ
Ͷǡʹ െ Ͳǡ͵ͳ ܵ݅ െ Ͳǡ͵͵ ܲ

(9)

gdzie:

C – ogólna zawartoĞü wĊgla w Īeliwie, %mas,
Si – zawartoĞü krzemu, %mas,
P – zawartoĞü fosforu, %mas.
Staáa izografityzacji KG” wskazuje na skáonnoĞü Īeliwa do przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego i wyraĪa siĊ wzorem [25]:
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 ̶ீܭൌ ܥሾܵ݅ െ Ͳǡʹሺ ݊ܯെ ͳǡܵ െ Ͳǡ͵ሻ െ Ͳǡʹܲ െ Ͳǡʹͷܰ݅ 
െͳǡʹሺ ݎܥ ܯሻ െ Ͳǡͺ ݑܥെ Ͷܸ െ ͺܵ݊ሿ

(10)

gdzie:

C – ogólna zawartoĞü wĊgla w Īeliwie, %mas,
Si, P, Mn, S, Ni, Cr, Mo, Cu, V, Sn – zawartoĞü poszczególnych pierwiastków, %mas,
WartoĞci temperatury przemiany eutektoidalnej wyznaczono metodą dylatometryczną podczas ciągáego nagrzewania i cháodzenia. Próbki o Ğrednicy 2
mm i dáugoĞci 20 mm nagrzewano i cháodzono ze staáą prĊdkoĞcią 0,033 K/s
w próĪniowym piecu dylatometru UBD-Leitz-Wetzlar. Wyniki badaĔ dylatometrycznych podane w tabeli 2 są Ğrednią z trzech pomiarów.
Tabela 2. WartoĞci temperatury przemiany eutektoidalnej Īeliwa w stanie odlanym
Gatunek Īeliwa
1
2
Ac11
Ac12
Ar11
Ar12
tgr.

Temperatura przemiany eutektoidalnej, °C
Ac11
Ac12
Ar11
Ar12
829
897
814
737
795
862
774
685

tgr., °C
721
708

– temperatura początku przemiany eutektoidalnej podczas nagrzewania,
– temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej podczas nagrzewania,
– temperatura początku przemiany eutektoidalnej podczas cháodzenia,
– temperatura koĔca przemiany eutektoidalnej podczas cháodzenia,
– temperatura początku grafityzacji

Struktura i wáaĞciwoĞci mechaniczne Īeliwa zawarte są w tabeli 3. Próbki
do badaĔ wytrzymaáoĞciowych pobrano z dolnej prostopadáoĞciennej czĊĞci
odlewu YII w postaci dwóch waáków o Ğrednicy 20 mm. WáaĞciwoĞci mechaniczne Īeliwa wyznaczono statyczną próbą rozciągania na próbkach 5-krotnych
o Ğrednicy 10 mm na maszynie wytrzymaáoĞciowej Instron 8502. MikrostrukturĊ i twardoĞü próbek Īeliwa okreĞlono na zgáadach metalograficznych wykonanych z gáówek próbek wytrzymaáoĞciowych.
Tabela 3. Struktura i wáaĞciwoĞci mechaniczne Īeliwa
Osnowa, %obj.
Grafit
Gatunek
Īeliwa Ferryt Perlit Cementyt %obj. 1)lw.
1
2
1)

86,7
19,1

13,2
80,5

0,1
0,4

12,0
9,7

94
107

WáaĞciwoĞci mechaniczne
Rp0,2,
MPa
390
476

lw – liczba wydzieleĔ grafitu na 1 mm2 zgáadu

MikrostrukturĊ Īeliwa przedstawia rysunek 30.

Rm,
MPa
510
610

A5, %

HB

17,0
3,5

180
241
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Rys. 30. Mikrostruktura Īeliwa: a) Īeliwo 1, b) Īeliwo 2, trawiono 2% alkoholowym
roztworem HNO3

ĩeliwo 1 wytopiono w indukcyjnym piecu sieciowej czĊstotliwoĞci o pojemnoĞci 3,5 Mg ze wsadu skáadającego siĊ z surówki Sorel F1 i záomu obiegowego Īeliwnego w gatunku EN-GJS-400-15. Sferoidyzowanie ciekáego Īeliwa zaprawą FeMgSi i modyfikowanie Īelazokrzemem FeSi75 przeprowadzono
w kadzi odlewniczej. ĩeliwo 2 wytopiono w Īeliwiaku o wyáoĪeniu kwaĞnym
z podgrzewanym dmuchem ze wsadu skáadającego siĊ z surówki hematytowej
i záomu obiegowego Īeliwa sferoidalnego. ĩeliwo sferoidyzowano w zbiorniku
Īeliwiaka stopem ML5, a modyfikowano Īelazokrzemem FeSi75 na rynnie
spustowej. ĩeliwo 1 odlano do form piaskowych odtwarzających klinowe próbki YII lub YIV natomiast Īeliwo 2 do form YII wg PN-EN 1563:2012.
Z dolnej prostopadáoĞciennej czĊĞci próbek klinowych wyciĊto krąĪki
o Ğrednicy 20 mm, i gruboĞci 3 mm, które sáuĪyáy jako próbki do badaĔ przemiany eutektoidalnej metodą metalograficzną. Próbki dylatometryczne w postaci rurek o Ğrednicy zewnĊtrznej 5 mm, wewnĊtrznej 3 mm i dáugoĞci 25 mm
pobrano z prostopadáoĞciennej czĊĞci odlewów klinowych YII.

3.3. KSZTAàTOWANIE CECH ĩELIWA PODCZAS
PRZEMIANY EUTEKTOIDALNEJ W WARUNKACH
IZOTERMICZNYCH
Badania przemiany euktektoidalnej w warunkach izotermicznych wykonano metodą metalograficzną, wykorzystując pionowe piece rurowe dylatometru
produkcji Zakáadów DoĞwiadczalnych Instytutu Metalurgii ĩelaza w Gliwicach. Komplet 7 próbek metalograficznych zawieszono w rurze pionowego
pieca i nagrzewano wraz z piecem wysokotemperaturowym do zadanej temperatury ze Ğrednią prĊdkoĞcią 0,27 K/s, nastĊpnie austenityzowano, po czym
szybko przemieszczano do komory pieca niskotemperaturowego, nagrzanego
do zadanej temperatury wycháadzania w zakresie przemiany eutektoidalnej.
W wybranych odstĊpach czasu wyjmowano po jednej próbce z kompletu
i oziĊbiano w wodzie. Pomiar temperatury odbywaá siĊ za pomocą termoelementu NiCr-Ni zgrzanego pojemnoĞciowo z próbką oziĊbioną na koĔcu. Próbki
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zabezpieczono przed utlenianiem powáoką niklu oraz atmosferą ochronną
oczyszczonego argonu. PróbĊ powtarzano dwukrotnie.
Na próbkach wykonywano iloĞciową analizĊ metalograficzną, badania dyfrakcyjne rentgenowskie na dyfraktometrze DRON 1,5 i badania na transmisyjnym mikroskopie elektronowym TESLA BS540 techniką dwustopniowych
replik wĊglowych. Na wybranych próbkach wykonano iloĞciową mikroanalizĊ
rentgenowską przy uĪyciu mikroanalizatora JXA-3A firmy JEOL. Badania
twardoĞci wykonano metodą Vickersa na twardoĞciomierzu HPO-250, natomiast mikrotwardoĞci metodą Hanemanna.

3.3.1. Wpáyw temperatury austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną
w warunkach izotermicznych
W celu zbadania wpáywu temperatury austenityzowania na kinetykĊ, ewolucjĊ struktury w czasie przemiany austenitu wykonano obróbkĊ cieplną wg
schematu przedstawionego na rysunku 31. Do badaĔ przyjĊto Īeliwo 1 i 2.

Rys. 31. Schemat obróbki cieplnej Īeliwa 1 i 2

PrzyjĊta temperatura wycháadzania izotermicznego 820qC jest dla obu gatunków Īeliwa poniĪej temperatury Ar11, natomiast temperatura 760qC jest poniĪej temperatury Ar12. WartoĞci temperatury Ar11 i Ar12 wyznaczone badaniami
dylatometrycznymi podczas ciągáego cháodzenia (tab. 18) są niĪsze od tychĪe
wartoĞci wyznaczonych w warunkach izotermicznych. Badania metalograficzne
w warunkach izotermicznych wykazaáy, iĪ temperatura Ar11 Īeliwa 1 bliska jest
temperaturze 840°C, natomiast Īeliwa 2 820°C [89].
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Austenityzowanie w temperaturze 900qC z nastĊpnym wycháadzaniem
w temperaturze 820qC powoduje w obu gatunkach Īeliwa rozpoczĊcie przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego austenitĺferryt+grafit. Ferryt wykrystalizowany w pierwszej kolejnoĞci (czas izotermicznego wycháadzania Īeliwa
1-30 s, Īeliwa 2-1800 s) ma postaü wielokątnych ziaren na tle austenitu bez
kontaktu z grafitem (rys. 32-33). Niewielka iloĞü ferrytu póĨniej wykrystalizowanego w postaci klinów i igieá posiada granicĊ z grafitem. Przykáadem jest
Īeliwo 2 wycháadzane przez 3600 s (rys. 34).

Rys. 32. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 900°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 30 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa

Rys. 33. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 900°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 1800 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa
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Rys. 34. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 900°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 3600 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa

Charakterystyczną cechą przemiany eutektoidalnej w obu gatunkach Īeliwa austenityzowanego w wyĪszej temperaturze (960qC, 1020qC) jest wydzielanie cementytu wtórnego wzdáuĪ granic ziaren eutektycznych. W Īeliwie 1 austenityzowanym w temperaturze 1020qC po czasie wycháadzania 240 s tworzy
siĊ cementyt wtórny w obszarach granicznych ziaren eutektycznych (rys. 35).
W Īeliwie 2 po krótkim wycháadzaniu (60 s) powstaje siatka cementytu wtórnego (rys. 36).

Rys. 35. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 240 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa
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Rys. 36. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 60 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa

Pierwszym produktem przemiany eutektoidalnej w obu gatunkach Īeliwa
jest perlit, zarodkujący i wzrastający od granicy austenit/cementyt wtórny
w obszarach granicznych ziaren eutektycznych (rys. 35, rys. 37).
Pewna niewielka iloĞü perlitu tworzy siĊ w austenitycznej osnowie nie posiadając kontaktu z cementytem wtórnym (rys. 38).

Rys. 37. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 240 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa
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Rys. 38. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 60 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa

Zarówno siatka cementytu, jak i perlit są produktami nietrwaáymi w temperaturze bliskiej Ar11. Siatka cementytu i cementyt eutektoidalny z upáywem
czasu wycháadzania izotermicznego rozpuszczają siĊ i sferoidyzują. W obszarze
uprzednio zajĊtym przez te skáadniki struktury wystĊpują skoagulowane w róĪnym stopniu ziarna cementytu (rys. 39).
Trwaáym produktem przemiany eutektoidalnej w temperaturze bliskiej Ar11
jest ferryt krystalizujący w Īeliwie 1 dopiero po 16 minutach wycháadzania,
a w Īeliwie 2 po upáywie jednej godziny. Izolowane ziarna ferrytu na tle osnowy nie są związane z obszarami grafityzującego cementytu, jak równieĪ z wydzieleniami grafitu kulkowego (rys. 40).

Rys. 39. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 960 s, TEM, dwustopniowa replika
wĊglowa
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Rys. 40. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C
i wycháadzanego w temperaturze 820°C przez 3600 s, TEM, dwustopniowa
replika wĊglowa

Temperatura austenityzowania wywiera wpáyw na kolejnoĞü tworzenia siĊ
oraz miejsce wystĊpowania poszczególnych produktów przemiany eutektoidalnej w trakcie izotermicznego wycháadzania w temperaturze bliskiej Ar12
(760qC).
Przemiana eutektoidalna w Īeliwie 1 wycháadzanym w temperaturze
760qC po austenityzowaniu w temperaturze 900qC rozpoczyna siĊ wg ukáadu
stabilnego, a tworzący siĊ ferryt wystĊpuje przy graficie (rys. 41).

Rys. 41. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 900°C
i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez 60 s, TEM, replika dwustopniowa wĊglowa
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Pierwsze ziarna perlitu tworzą siĊ od granic ziaren eutektycznych, a przewaĪający iloĞciowo jest udziaá perlitu tworzącego siĊ od granic austenit/ferryt
i grafit/austenit w gáąb austenitu (rys. 42).
Wzrost temperatury austenityzowania do 960qC sprawia, Īe przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ jednoczeĞnie wg ukáadu stabilnego i metastabilnego.
Ferryt tworzy otoczki, natomiast perlit wzrasta od granic ziaren cementytu
wtórnego na granicach ziaren eutektycznych, jak i od granic ferryt/austenit.
Austenityzowanie w temperaturze 1020qC z nastĊpnym wycháadzaniem
w temperaturze 760qC powoduje w początkowym etapie wycháadzania utworzenie siatki cementytu przedeutektoidalnego. Pierwszymi produktami przemiany eutektoidalnej są perlit zarodkujący i wzrastający od tej siatki i ferryt przy
graficie. Cementyt wtórny siatkowy jest nietrwaáy i po stosunkowo krótkim
czasie zaczyna grafityzowaü. Pozostaáa czĊĞü austenitu przemienia siĊ gáównie
w perlit.
Skutki grafityzacji i sferoidyzacji cementytu są widoczne wyraĨnie przed
zakoĔczeniem przemiany eutektoidalnej (rys. 43)

Rys. 42. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 900°C i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez 240 s, TEM, replika dwustopniowa
wĊglowa
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Rys. 43. Mikrostruktura Īeliwa 1 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez 240 s, obszar graniczny ziaren eutektycznych TEM, replika dwustopniowa wĊglowa

Przemiana eutektoidalna w Īeliwie 2 wycháadzanym w temperaturze bliskiej Ar12 (760qC) po austenityzowaniu w temperaturze 900qC rozpoczyna siĊ
wykrystalizowaniem perlitu oraz ferrytu przy graficie (rys. 44a, rys. 44b).

Rys. 44. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 900°C i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez: a) 120 s, b) 240 s, TEM, replika dwustopniowa wĊglowa

Austenityzowanie w temperaturze 960 lub 1020qC skutkuje wydzielaniem,
na początkowym etapie wycháadzania w temperaturze 760qC, cementytu przedeutektoidalnego w formie siatkowej (rys. 45a). Pierwszym produktem przemiany eutektoidalnej jest perlit bĊdący w kontakcie z tą siatką (rys. 45b).
Krystalizujący nastĊpnie ferryt zarodkuje i wzrasta od granicy austenit/grafit tworząc otoczki. Siatka cementytowa wczeĞnie ulega grafityzacji
i sferoidyzacji (rys. 46a, rys. 46b).
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Rys. 45. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez: a) 30 s, b) 240 s, TEM, replika
dwustopniowa wĊglowa

NaleĪy zauwaĪyü, Īe wzrost temperatury austenityzowania przyczynia siĊ do
przedeutektoidalnego wydzielania cementytu wtórnego oraz preferuje przemianĊ
perlityczną. Wydzielenia przedeutektoidalnego cementytu siatkowego i utworzony w kontakcie z nim perlit są nietrwaáe w temperaturze 820°C. Siatka cementytowa ulega fragmentacji i sferoidyzacji rozpuszczając siĊ w austenicie, a ferryt
eutektoidu, nasycając siĊ wĊglem ulega powtórnej przemianie w austenit. Trwaáym produktem przemiany eutektoidalnej w temperaturze 820°C jest ferryt. Zarówno po wycháadzaniu w temperaturze 820°C, jak i 760°C miejscem zarodkowania cementytu wtórnego i perlitu są obszary graniczne ziaren eutektycznych.

Rys. 46. Mikrostruktura Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze 1020°C i wycháadzanego w temperaturze 760°C przez 960 s: a) pow. 5000x, (b) pow.
22000x, TEM, replika dwustopniowa wĊglowa, obszary graniczne ziaren
eutektycznych

Podczas wycháadzania w temperaturze 760°C siatka cementytu jest równieĪ nietrwaáa, a jej charakterystyczna forma zanika przed koĔcem przemiany
eutektoidalnej. Z upáywem czasu przemiana eutektoidalna zachodzi dalej wg
ukáadu stabilnego i metastabilnego.
Temperatura austenityzowania nie ma wpáywu na miejsce krystalizacji ferrytu.
Dla wszystkich wartoĞci temperatury austenityzowania ferryt powstaáy w temperaturze tuĪ poniĪej Ar11, w przewadze wystĊpuje na tle osnowy w postaci odrĊbnych

56
ziaren. Po wycháadzaniu Īeliwa w temperaturze tuĪ poniĪej Ar12 uprzywilejowanym miejscem zarodkowania i wzrostu ferrytu jest granica austenit/grafit, co prowadzi z upáywem czasu do utworzenia otoczek wokóá wydzieleĔ grafitowych.
Na podstawie iloĞciowych badaĔ metalograficznych sporządzono wykresy
zmian zawartoĞci ferrytu, perlitu i cementytu wtórnego w zaleĪnoĞci od czasu
izotermicznego wycháadzania w temperaturze 760°C (rys. 47, 48) lub 820°C
(rys. 49, 50).

Rys. 47. ZawartoĞü ferrytu (F), perlitu (P) w zaleĪnoĞci od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 1 w temperaturze 760°C austenityzowanego w temperaturze 900, 960 lub 1020°C

Rys. 48. ZawartoĞü ferrytu (F), perlitu (P) w zaleĪnoĞci od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 2 w temperaturze 760°C austenityzowanego w temperaturze 900, 960 lub 1020°C
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Rys. 49. ZawartoĞü ferrytu (F), perlitu (P), cementytu siatkowego (Cs) w zaleĪnoĞci od
czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 1 w temperaturze 820°C

Rys. 50. ZawartoĞü ferrytu (F), perlitu (P), cementytu siatkowego (Cs) w zaleĪnoĞci
od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 2 w temperaturze 820°C

ZaleĪnoĞü ogólnego stopnia przemiany Ș (suma zawartoĞci ferrytu i perlitu) od czasu izotermicznego wycháadzania w temperaturze 760°C dla Īeliwa 1
przedstawiono na rysunku 51, a dla Īeliwa 2 – rysunku 52.
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Rys. 51. Ogólny stopieĔ przemiany eutektoidalnej Ș Īeliwa 1 wycháadzanego w temperaturze 760°C

Rys. 52. Ogólny stopieĔ przemiany eutektoidalnej Ș Īeliwa 2 wycháadzanego w temperaturze 760°C

Ogólny stopieĔ przemiany dla obu gatunków Īeliwa wycháadzanego
w temperaturze 820°C jest toĪsamy z zawartoĞcią ferrytu (rys. 49, 50), gdyĪ
początkowo wykrystalizowany perlit jest strukturą nietrwaáą, zanikającą
z upáywem czasu wycháadzania.
Z rysunków 47-50 wynika, Īe zawartoĞü ferrytu jest rosnącą ciągáą funkcją
czasu izotermicznego wycháadzania. ZawartoĞü perlitu jest funkcją z maksimum. Na poáoĪenie maksimum, jak i zawartoĞü perlitu ma wpáyw temperatura
austenityzowania. Wzrost temperatury austenityzowania przyspiesza przemianĊ
perlityczną i przemianĊ austenitĺferryt+grafit w temperaturze wycháadzania
760°C. Maksimum zawartoĞci perlitu wystĊpuje, gdy przemiana jest zaawan-
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sowana. Dalszy wzrost zawartoĞci ferrytu jest gáównie rezultatem grafityzacji
poĞredniej cementytu eutektoidalnego. NaleĪy zwróciü uwagĊ, iĪ w przedziale
czasowym do osiągniĊcia maksimum zawartoĞci perlitu przemiana eutektoidalna zachodzi wspólnie wg ukáadu stabilnego i metastabilnego.
Cechą charakterystyczną przemiany eutektoidalnej w temperaturze 820°C
jest początkowe wykrystalizowanie struktur wg ukáadu metastabilnego (cementyt wtórny, perlit). Te skáadniki struktury są nietrwaáe. NaleĪy przyjąü, Īe na
skutek grafityzacji cementytu ferryt eutektoidalny nasyca siĊ wĊglem i przemienia w austenit. Jedynym trwaáym produktem przemiany eutektoidalnej jest
ferryt. ZawartoĞü ferrytu zaleĪy od temperatury austenityzowania. Wzrost temperatury austenityzowania zmniejsza zawartoĞü ferrytu (rys. 49-50) podczas
wycháadzania Īeliwa w temperaturze 820°C.
ZaleĪnoĞü zawartoĞci ferrytu od czasu izotermicznego wycháadzania
w temperaturze 760°C aproksymowano równaniem Avramiego w postaci [13]:
ߟ ൌ ͳ െ ሺെ ୬ ሻ

(11)

gdzie:
Ș – stopieĔ przemiany,
k, n – wspóáczynniki równania Avramiego,
t
– czas.
Wynik aproksymacji równania Avramiego na wykresie we wspóárzĊdnych
lnĲ - ln[-ln(1-ȘF)] przedstawia dla Īeliwa 1 rysunek 53, dla Īeliwa 2 rysunek 54.
Wspóáczynniki równania Avramiego k, n podano w tabeli 4.

Rys. 53. Udziaáu ferrytu w zaleĪnoĞci od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 1
w temperaturze 760°C
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Rys. 54. Udziaáu ferrytu w zaleĪnoĞci od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa 2
w temperaturze 760°C
Tabela 4. Wspóáczynniki równania Avramiego
Gatunek

ĩeliwo 1

ĩeliwo 2

n
Etap

tA, °C
900
960
1020
tA, °C
900
960
1020

I
2,16
2,46
1,487

R2
Etap

k
Etap
II
1,252
0,98
0,715

n
1,2673
1,4181
1,6209

I
-13,59
-14,18
-9,552

II
-9,015
-7,017
-4,9

k
-11,086
-13,198
-15,791

I
0,986
0,999
0,991

II
0,945
0,981
0,97

R2
0,9363
0,9775
0,9605

Dla Īeliwa 1 wzrost zawartoĞci ferrytu zachodzi dwuetapowo ze zróĪnicowaną kinetyką. W pierwszym etapie wzrost zawartoĞci ferrytu jest wynikiem
bezpoĞredniej przemiany austenitĺferryt+grafit. W drugim etapie jest wynikiem
grafityzacji cementytu eutektoidalnego. W przedziale czasu zaznaczonym na
rysunku 53 paskiem, przyrost zawartoĞci ferrytu zachodzi jednoczeĞnie w wyniku
obu tych procesów. NaleĪy zwróciü uwagĊ na bardzo Ğcisáą zaleĪnoĞü pomiĊdzy
zmiennymi funkcji, szczególnie na pierwszym etapie przemiany (tab. 4).
W przypadku Īeliwa 2 kinetykĊ wzrostu zawartoĞci ferrytu aproksymowano
jedną linią (rys. 54). NaleĪy przyjąü, iĪ zdecydowana iloĞü ferrytu nie powstaje
w wyniku przemiany bezpoĞredniej austenitĺferryt+grafit, lecz w wyniku grafityzacji poĞredniej. ZaleĪnoĞü w caáym przedziale rozpatrywanego czasu przemiany aproksymuje z duĪym wspóáczynnikiem determinacji jedna linia (rys. 54).
Na podstawie interpolacji wyników iloĞciowej analizy metalograficznej obliczono wartoĞü czasu wycháadzania potrzebnego do zajĞcia przemiany austenitu
w 1% ferrytu, 5% ferrytu, 1% perlitu, 95% przemiany ogólnej Ș w temperaturze
760 lub 820°C. ZaleĪnoĞü charakterystycznych wartoĞci czasu wycháadzania od
temperatury austenityzowania dla Īeliwa 1 przedstawiono na rysunku 55.
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ZaleĪnoĞü czasu potrzebnego do zajĞcia przemiany austenitu w 1% ferrytu,
5% ferrytu, 5% perlitu, 1% i 95% przemiany ogólnej Ș w temperaturze 760°C
oraz czas potrzebny do zajĞcia przemiany austenitu w 1% ferrytu dla Īeliwa 2
wycháadzanego w temperaturze 820°C od temperatury austenityzowania przedstawiono na rysunku 56.

Rys. 55. Czas wycháadzania wymagany do zajĞcia okreĞlonego stopnia przemiany
austenitu w ferryt ĲF, perlit ĲP, osiągniĊcia ogólnego stopnia przemiany ĲȘ,
w Īeliwie 1 w zaleĪnoĞci od temperatury austenityzowania tA

Rys. 56. Czas wycháadzania wymagany do zajĞcia okreĞlonego stopnia przemiany
eutektoidalnej w ferryt ĲF, perlit ĲP, osiągniĊcia ogólnego stopnia przemiany
ĲȘ w Īeliwie 2 w zaleĪnoĞci od temperatury austenityzowania tA
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Z rysunków 55 i 56 wynika, iĪ wzrost temperatury austenityzowania systematycznie wydáuĪa wartoĞü czasu potrzebnego do zajĞcia przemiany austenitĺferryt+grafit w temperaturze 820°C dla obu gatunków Īeliwa. Czas potrzebny do zajĞcia przemiany perlitycznej w stopniu równym 1% ulega systematycznemu skracaniu. Dotyczy to jednak opisanego wczeĞniej nietrwaáego
perlitu, który w trakcie izotermicznego wycháadzania ulega przemianie w mieszaninĊ austenityczno-wĊglikową. Biorąc pod uwagĊ trwaáy produkt przemiany
eutektoidalnej – ferryt+grafit naleĪy stwierdziü, Īe wzrost temperatury austenityzowania wywoáuje wydáuĪanie czasu początku przemiany eutektoidalnej
w temperaturze 820°C.
Wpáyw temperatury austenityzowania na wartoĞü czasu potrzebnego do
zajĞcia 1% przemiany austenitĺferryt+grafit w temperaturze 760°C jest zaleĪny od skáonnoĞci Īeliwa do grafityzacji. W Īeliwie 1 (wiĊksza skáonnoĞü do
grafityzacji) wzrost temperatury austenityzowania powoduje skracanie czasu do
osiągniĊcia 1% zawartoĞci ferrytu. W Īeliwie o maáej skáonnoĞci do grafityzacji
(Īeliwo 2) powoduje natomiast wydáuĪenie tego czasu (rys. 55-56). Wpáyw
temperatury austenityzowania na wartoĞü czasu potrzebnego do zajĞcia przemiany perlitycznej w stopniu 1% w przypadku obu gatunków Īeliwa jest jednakowy. Wzrost temperatury austenityzowania powoduje sukcesywne skracanie
tego czasu. Perlit powstaáy w temperaturze 760°C jest trwaáym produktem
przemiany eutektoidalnej (pominąwszy póĨniejszą grafityzacjĊ cementytu, co
jest odrĊbnym procesem) wobec czego do obliczeĔ czasu potrzebnego do osiągniĊcia ogólnego stopnia przemiany wáączono oba te produkty – ferryt i perlit.
Okazuje siĊ, Īe wzrost temperatury austenityzowania dla obu gatunków Īeliwa
wycháadzanych w temperaturze 760°C systematycznie skraca wówczas czas
potrzebny do osiągniĊcia 1% przemiany. Wpáyw temperatury austenityzowania
na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej w przedziale temperaturowym Ar1
w warunkach izotermicznych przedstawiono schematycznie na rysunku 57.

Rys. 57. Kierunek wpáywu temperatury austenityzowania na wartoĞü czasu potrzebnego do osiągniĊcia 1% przemiany eutektoidalnej w przedziale temperaturowym Ar1
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Z rysunku 57 wynika, Īe wzrost temperatury austenityzowania sukcesywnie wydáuĪa czas do rozpoczĊcia początku przemiany w temperaturze bliskiej
Ar11 z jednoczesnym skracaniem tego czasu w temperaturze bliskiej Ar12.
Po to, aby zaistniaáy warunki termodynamiczne dla zajĞcia przemiany austenitĺferryt+grafit w temperaturze 820°C, zawartoĞü wĊgla w austenicie musi
byü mniejsza niĪ wyznaczona wspóárzĊdną punktu przeciĊcia ekstrapolowanej
linii GS z linią izotermy 820°C. Wzrost temperatury austenityzowania zwiĊksza
zawartoĞü wĊgla rozpuszczonego w austenicie. Zatem wzrost temperatury austenityzowania powoduje, Īe dla rozpoczĊcia przemiany austenitĺferryt+grafit
musi byü usuniĊta z osnowy wiĊksza iloĞü wĊgla. Proces ten przebiega tym
dáuĪej, im wiĊkszą iloĞü wĊgla z austenitu naleĪy odprowadziü do wydzieleĔ
grafitowych. Stąd obserwowane wydáuĪenie czasu początku przemiany w miarĊ
wzrostu temperatury austenityzowania w temperaturze bliskiej Ar11.
NaleĪy przyjąü, Īe przyczyną skracania czasu do rozpoczĊcia przemiany
w temperaturze Ar12 jest rosnące wraz z temperaturą austenityzowania przesycenie austenitu wĊglem wzglĊdem cementytu (to przesycenie wyraĪa siĊ róĪnicą
wartoĞci wejĞciowej wĊgla w austenicie a wartoĞcią wynikającą ze skáadu punktu przeciĊcia izotermy z ekstrapolowaną linią ES).
W procesie zarodkowania poszczególnych faz i skáadników strukturalnych
podczas przemiany eutektoidalnej niewątpliwy wpáyw ma stopieĔ mikrosegregacji chemicznej osnowy Īeliwa. Dotyczy to szczególnie obszarów, w których
zostaje zainicjowane wydzielanie cementytu wtórnego i tworzenie perlitu.
W celu bliĪszego poznania stanu mikrosegregacji chemicznej przeprowadzono
na wybranych próbkach badania rozkáadu liniowego zawartoĞci Si, Mn, P, C.
Linie mikroanalizy áączyáy centra sąsiadujących ziaren eutektycznych. W analizie mikrosegregacji posáuĪono siĊ wspóáczynnikiem mikrosegregacji eutektycznej Ie wyraĪonym nastĊpująco:
ܫ ൌ


ୋ

(12)

gdzie:
Xg – zawartoĞü pierwiastka w obszarze granicznym ziaren eutektycznych,
XG – zawartoĞü pierwiastka przy graficie.
Wyniki mikroanalizy dla wybranych próbek Īeliwa 2 przedstawiono w tabeli 5. Linie mikroanalizy wytyczono poprzez osnowĊ martenzytyczną lub
osnowĊ zawierającą wydzielenia cementytu bądĨ perlit. WskaĨniki mikrosegregacji wĊgla nie zostaáy uwzglĊdnione w tabeli, gdyĪ byáa to analiza jakoĞciowa.
Przykáad analizy liniowej rozmieszczenia krzemu, manganu, fosforu i wĊgla
przedstawiono na rysunkach 58-61.
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Tabela 5. Wyniki liniowej mikroanalizy chemicznej – Īeliwo nr 2
Warunki obróbki
cieplnej
tA,
qC

tw,
qC

820

Nr
linii

Struktura
wzdáuĪ linii
mikroanalizy

1

G-M-C-M-G

2

G-M-C-M-G

Ww,
s

60

3

G-M-G

900

760

820

120

G-M-(P+C)-M-G

2

G-M-(P+C)-M-PM-G

3

G-M-G

1

G-M-(P+C)-M-PM-G

2

G-M-C-M-G

1

G-M-(P+C)-M-P-CM-G

2

G-M-G

3

G-M-(P+C)-M-G

60

1020

760

1

60

Analizowany
pierwiastek

Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P
Si
Mn
P

G – grafit, M – martenzyt, C – cementyt, P – perlit

ZawartoĞü
pierwiastka
%mas.
Przy
Na
graficie granicy
2,5
0,8
0,1
2,1
0,7
0,0
2,1
1
0,61
2,4
1
0
2,8
1,0
0,91
3,2
1,0
0,44
2,9
1,3
0,1
3,2
1,1
0,0
2,0
0,7
0,1
2,1
0,8
0,4
2,5
1,0
0,1

0,7
4,9
2,9
1,2
3,2
0,22
1,8
1,5
0
0,2
3,3
1,2
1,6
2,6
0,2
2
1,7
0
1,7
2,7
0,22
2,3
1,6
0,28
1,8
1,1
0,25
2,1
1,0
0,0
2,1
1,2
0,25

WskaĨnik
mikroseg.
eutek.
Ie
0,28
6,12
29
0,57
4,57
0,86
1,5
0
0,1
3,3
0,57
2,6
0,22
0,62
1,7
0
0,59
2,10
2,2
0,72
1,45
0,82
1,57
2,5
1
1,25
0
0,84
1,2
2,6
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Rys. 58. Rozmieszczenie C, Mn, Si, P w próbce Īeliwa 2 (tA = 1020°C, tw = 760°C,
Ĳw = 60 s, linia analizy 1, tab. 5)
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Rys. 59. Rozmieszczenie C, Mn, Si, P w próbce Īeliwa 2 (tA = 1020°C, tw = 760°C,
Ĳw = 60 s, linia analizy 3, tab. 5)
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Rys. 60. Rozmieszczenie C, Mn, Si, P w próbce Īeliwa 2 (tA = 900°C, tw = 760°C,
Ĳw = 120 s, linia analizy 1, tab. 5)
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Rys. 61. Rozmieszczenie C, Mn, Si, P w próbce Īeliwa 2 (tA = 900°C, tw = 760°C,
Ĳw = 120 s, linia analizy 3, tab. 5)

Na podstawie mikroanalizy rentgenowskiej (tab. 5) próbek Īeliwa 2 moĪna
stwierdziü, Īe wydzielenia przedeutektoidalnego cementytu wystĊpują w obszarach granicznych ziaren eutektycznych, charakteryzujących siĊ podwyĪszoną
zawartoĞcią manganu, fosforu i wĊgla (rys 58, 59), a obniĪoną zawartoĞcią
krzemu.
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W obszarach perlitu z cementytem lub samego cementytu wystĊpują ostre
maksima fosforu i wĊgla, natomiast zmiany zawartoĞci manganu i krzemu są
áagodne (rys. 58, 59). Ostre maksimum zawartoĞci manganu (3,3%) i minimum
zawartoĞci krzemu (0,2%) zostaáo zarejestrowane na globularnym ziarnie cementytu, który najprawdopodobniej utworzyá siĊ podczas krystalizacji pierwotnej i nie ulegá rozpuszczeniu podczas austenityzowania w temperaturze 900°C
(rys. 60). W stanie odlanym na granicach ziaren eutektycznych wystĊpuje niewielka zawartoĞü cementytu masywnego ok. 0,4% (tab. 3). Mikroanaliza wykazaáa szczególnie duĪą zawartoĞü Mn i P w tej fazie. Rozmieszczenie pierwiastków wzdáuĪ linii analizy poprzez sam martenzyt wykazuje maksima zawartoĞci
manganu i fosforu oraz minimum zawartoĞci krzemu w obszarze granicznym
ziaren eutektycznych (rys. 61). Jest to typowy ukáad mikrosegregacji w Īeliwie
sferoidalnym [21, 61, 68, 81]. Wynikiem trudnym do interpretacji jest wystĊpowanie silnych maksimów zawartoĞci fosforu w obszarze granicznym grafit/osnowa lub nawet wewnątrz grafitu (rys. 58-60)
WskaĨniki mikrosegregacji manganu i krzemu wskazują na mniejsze rozmiary segregacji (wskaĨnik Ie tab. 5) w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1020°C. NaleĪy przyjąü, Īe w tak wysokiej temperaturze osnowa Īeliwa
zostaáa w wiĊkszym stopniu ujednorodniona.

3.3.2. Wpáyw czasu austenityzowania na izotermiczną przemianĊ eutektoidalną austenitu w Īeliwie sferoidalnym
Badanie mechanizmu i kinetyki przemiany eutektoidalnej w zaleĪnoĞci od
czasu austenityzowania wykonano metodą metalograficzną. Oba gatunki Īeliwa
austenityzowano w temperaturze 960°C. PrzyjĊto trzy wartoĞci czasu austenityzowania: 0,5, 2 lub 6 godzin. ĩeliwo wycháadzano w temperaturze 820°C lub
760°C. Temperatura wygrzewania wynosząca 960°C gwarantuje w peáni austenityczną osnowĊ obu gatunków Īeliwa juĪ przy zerowym czasie wygrzewania.
PrzyjĊte wartoĞci temperatury i czasu austenityzowania nie powodują znaczącego
rozrostu ziaren [35], zapewniając znaczną intensywnoĞü dyfuzji. Program obróbki
cieplnej Īeliwa w ukáadzie temperatura-czas przedstawiono na rysunku 62.
JakoĞciowe i iloĞciowe badania metalograficzne (tab. 6) próbek Īeliwa 1
i 2 obrobionych zgodnie z programem (rys. 62) pozwoliáy na bliĪsze poznanie
ewolucji struktury i kinetyki przemiany eutektoidalnej w zaleĪnoĞci od czasu
austenityzowania. Mikroanaliza rentgenowska wybranych próbek umoĪliwiáa
bliĪsze okreĞlenie mikrosegregacji chemicznej w obszarze ziaren eutektycznych
i jej wpáyw na przemianĊ eutektoidalną.
Na podstawie wyników iloĞciowej analizy metalograficznej (tab. 6) sporządzono wykresy w zaleĪnoĞci zawartoĞci ferrytu i perlitu od czasu izotermicznego wycháadzania Īeliwa austenityzowanego w czasie 0,5, 2 lub 6 godzin
(rys 63a-63b).
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Rys. 62. Program obróbki cieplnej Īeliwa w ukáadzie temperatura-czas

3600

480
P(58,8), F(29,7)
P(32,1), F(57)
F(43,5), P(10,5)
P(75,0), F(1,1)
P(27,9), F(1,2)
P(13,1) F(0,7)

P(14,2) F(10,7)
P(16,2), F(7,2)
F(9,3), P(0,8)
P(18,0), F(0,2)
P(7,1)
P(4,0)

2)

7200

F(10,9)
F(4,6)
F(2,3)
F(0,2)
F(0,1)
F(0,1)

7200

21600

F(26,3)
F(13,1)
F(8,3)
F(0,4)
F(0,6)
F(0,6)

21600

F(84,2), P(13,8) F(96,7), P(3,3) F(98,7), P(1,3)
P(8,4), F(88,5) F(95,7), P(3,5) F(98,1), P(1,9)
F(87,9), P(6,3) F(97,5), P(0,2) F(98,8), P(1,2)
P(82,1), F(11,0) P(51,5), F(44,4) F(83,3), P(15,7)
P(49,4), F(6,4) F(38,2) P(23,3) F(80,1) P(13,0)
P(33,8) F(7,7) F(40,6) P(24,2) F(77,7), P(8,3)

1920

F(2,7), Ck
P(Ğl), Ck
P(0,2)
F(0,5), Ck
–
F(0,2)
Ck
Ck
Ck
Ck
Ck
Ck
Czas wycháadzania, s

1)

960

120

P(0,8)
–
–
P(1,8), Cs
P(1,0), Cs
P(0,4), Cs

240

Czas wycháadzania, s

Ck – cementyt kulkowy, stwierdzono obecnoĞü, nie okreĞlono iloĞciowo, P – perlit, F – ferryt
Cs – cementyt siatkowy,
WartoĞü w nawiasie przy symbolu skáadnika strukturalnego oznacza zawartoĞü w %obj.

1)

Temp.
Czas aust.
wychá. ĩeliwo
h
30
°C
0,5
–
2
–
1
6
–
820
0,5
P(0,4), 2)Cs
2
2
6
Temp.
Czas aust.
wychá. ĩeliwo
h
30
°C
0,5
P(1,4), F(0,3)
2
P(0,4), F(0,1)
1
6
–
760
0,5
P(0,2)
2
2
P(0,2)
6
P(0,4)

Tabela 6. Wyniki iloĞciowej analizy metalograficznej Īeliwa 1 i 2 austenityzowanego w czasie 0,5, 2 lub 6 h
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Rys. 63. Zmiany zawartoĞci ferrytu (F), perlitu (P) w Īeliwie austenityzowanym
w czasie 0,5, 2, 6 h w zaleĪnoĞci od czasu wycháadzania w temperaturze
760°C a) Īeliwo 1, b) Īeliwo 2

Z wykresów (rys. 63) wynika, Īe zawartoĞü perlitu jest zaleĪnoĞcią z maksimum, którego wartoĞü maleje ze wzrostem czasu austenityzowania, natomiast
zawartoĞü ferrytu jest stale rosnącą funkcją czasu wycháadzania. Oznacza to, Īe
wzrost czasu austenityzowania zmniejsza skáonnoĞü austenitu do przemiany wg
ukáadu metastabilnego. NajwyraĨniej wypáyw ten jest widoczny w Īeliwie 1
austenityzowanym w czasie 6 godzin, w którym przewaga iloĞciowa przemiany
austenitĺferryt+grafit nad przemianą austenitĺperlit wystĊpuje w caáym zakresie czasu wycháadzania. PrzedáuĪenie czasu austenityzowania obniĪa temperaturĊ początku przemiany wg ukáadu metastabilnego. Taka tendencja sugeruje,
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Īe w bardzo dobrze ujednorodnionym Īeliwie o duĪej skáonnoĞci do grafityzacji
mogáoby dojĞü do rozdzielenia przedziaáów temperaturowych przemiany wg
ukáadu stabilnego i metastabilnego. MoĪliwe zatem byáoby ferrytyzowanie Īeliwa w wyniku bezpoĞredniej przemiany austenitĺferryt+grafit. WartoĞü czasu
wycháadzania potrzebnego do uzyskania okreĞlonego stopnia przemiany perlitycznej, jak i przemiany wg ukáadu stabilnego na ogóá wzrasta wraz z wydáuĪaniem czasu austenityzowania (rys. 63). PrzedáuĪenie czasu austenityzowania do
6 h w Īeliwie 1 powoduje zanik nietrwaáego perlitu początkującego przemianĊ
eutektoidalną podczas wycháadzania w temperaturze 820°C. W Īeliwie 2 wycháadzanym w temperaturze 820°C przedáuĪenie czasu austenityzowania (2 h,
6 h) powoduje zmniejszenie iloĞci nietrwaáego perlitu i opóĨnienie jego tworzenia. Maksimum zawartoĞci perlitu Īeliwa 1 wycháadzanego w temperaturze
760°C niezaleĪnie od czasu austenityzowania wystĊpuje w czasie wycháadzania
480 s. Maksymalna zawartoĞü perlitu maleje natomiast od 58,8% do 10,5%
wraz z przedáuĪeniem czasu austenityzowania od 0,5 do 6 godzin. Przemiana
eutektoidalna w Īeliwie 1 wycháadzanym w temperaturze 760°C przebiega do
koĔca po upáywie 6 godzin, niezaleĪnie od wartoĞci czasu austenityzowania.
W Īeliwie 2 wycháadzanym w temperaturze 760°C przemiana rozpoczyna siĊ
wyáącznie od krystalizacji perlitu. Maksimum zawartoĞci perlitu wystĊpuje po
czasie wycháadzania 1920 sekund. Maksymalna zawartoĞü perlitu wynosi odpowiednio w Īeliwie austenityzowanym 0,5 h-82,1%; 2 h-49,4%; 6 h-33,8%.
Ferryt w Īeliwie 2 tworzy siĊ w zdecydowanej mierze w wyniku grafityzacji
poĞredniej. Przemiana eutektoidalna w Īeliwie 2 zachodzi do koĔca tylko po
austenityzowaniu w czasie 0,5 h.
Zaobserwowany wpáyw czasu austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną naleĪaáoby w gáównej mierze áączyü ze stanem mikroniejednorodnoĞci chemicznej i niejednorodnoĞci strukturalnej. Rozpuszczenie cząstek cementytu,
który wystĊpuje w Īeliwie w stanie odlanym (tab. 3), zmniejszenie mikrosegregacji ogranicza moĪliwoĞü heterogenicznego zarodkowania perlitu. Stąd zapewne wynika wydáuĪenie czasu rozpoczĊcia przemiany wraz ze zwiĊkszaniem
czasu austenityzowania oraz mniejszy udziaá przemiany perlitycznej.
Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej próbek Īeliwa 2 austenityzowanych
w czasie 0,5, 2, lub 6 godzin nie pozwalają jednoznacznie potwierdziü tezy
o postĊpie ujednorodnienia chemicznego w miarĊ upáywu czasu austenityzowania (tab. 7). Na kaĪdej z próbek poprowadzono dwie linie analizy, jedną áączącą
centra ziaren eutektycznych poprzez sam martenzyt, drugą przecinającą na swej
drodze wydzielenia cementytowe, perlit, pory. Wyniki liniowej mikroanalizy
chemicznej przedstawiono w tabeli 7.
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Tabela 7. Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej Īeliwa 2 austenityzowanego w czasie
0,5, 2, 6 h
ZawartoĞü
Warunki
WskaĨnik
pierwiastka
obróbki
Struktura
mikrosegregacji
Nr
Analizowany
cieplnej
wzdáuĪ linii
eutektoidalnej
linii
pierwiastek
Przy
Na
mikroanalizy
tw, Ww, WA,
Ie
graficie granicy
qC min h
Si
2,4
0,9
0,37
G-M-C-M-GMn
0,8
5,1
6,4
1
M-C-M-G
P
0
0,48
0,5
Si
2,6
2,2
0,85
2
G-M-G
Mn
0,8
1,2
1,5
P
0,17
0,0
Si
2,5
1,3
0,53
G-M-C-M-CMn
0,8
4,9
6,1
1
M-G
P
0
0,23
820 16 2
Si
2,9
1,8
0,62
2
G-M-G
Mn
1,1
2,4
2,18
P
0,05
0,17
Si
2,3
1,2
0,52
Mn
1,4
5,6
4,0
1
G-M-P-C-PM-G
P
0,05
0,44
6
Si
3,2
2,5
0,78
2
G-M-G
Mn
0,9
1,3
1,44
P
0,18
0
G – grafit, M – martenzyt, C – cementyt, P – perlit

Na podstawie wartoĞci wspóáczynników mikrosegregacji poszczególnych
pierwiastków, wyliczonych z rozkáadu stĊĪenia wzdáuĪ linii poprowadzonych
przez czysto martenzytyczną osnowĊ moĪna przyjąü, Īe czas austenityzowania
nie wpáywa znacząco na ich wartoĞci. W przypadku analizy wzdáuĪ linii prowadzących przez osnowĊ z wydzieleniami cementytu i początkowo wykrystalizowanego perlitu moĪna zauwaĪyü, Īe wspóáczynniki Ie dla krzemu i manganu
zmieniają siĊ wraz ze wzrostem czasu austenityzowania, Ğwiadcząc o postĊpie
ujednorodnienia. Wprawdzie badania mikrosegregacji są tu fragmentaryczne,
a dokonywanie na ich podstawie szerszych uogólnieĔ byáoby ryzykowne, jednak moĪna otrzymany wynik uznaü za czĊĞciowe wyjaĞnienie zaobserwowanego wpáywu czasu austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną.
Na podstawie badaĔ mikroanalizy rtg moĪna zaobserwowaü równieĪ pewne ogólne prawidáowoĞci rozkáadu pierwiastków w osnowie Īeliwa:
x maksimum krzemu wystĊpuje w obszarach przy graficie, natomiast manganu
w obszarach granicznych ziaren eutektycznych, zgodnie z powszechnie ustalonymi poglądami na charakter mikrosegregacji tych pierwiastków w Īeliwie
sferoidalnym,
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x zawartoĞü manganu w wydzieleniach cementytu osiąga wartoĞü do ok. 5,6%,
natomiast zawartoĞü krzemu wynosi ok. 0,1%,
x maksima zawartoĞci fosforu wystĊpują w obszarach granicznych ziaren eutektycznych lub przy granicy osnowa-grafit, w przypadku wystĊpowania
wydzieleĔ cementytu wtórnego, porów dyfuzyjnych, ostre maksima zawartoĞci fosforu obserwuje siĊ na granicy tych elementów struktury z osnową.

3.3.3. Podsumowanie wyników badaĔ przemiany eutektoidalnej Īeliwa
w warunkach izotermicznych
Badania oraz interpretacja wyników pozwalają na sformuáowanie pewnych
uogólnieĔ dotyczących wpáywu temperatury i czasu austenityzowania oraz
skáonnoĞci do grafityzacji Īeliwa na izotermiczną przemianĊ eutektoidalną
w przedziale temperaturowym Ar11 – Ar12.
Wzrost temperatury austenityzowania zarówno Īeliwa o mniejszej, jak
i wiĊkszej skáonnoĞci do grafityzacji wzmaga tendencjĊ do zachodzenia przemiany eutektoidalnej wg ukáadu metastabilnego z uprzednim wydzielaniem
cementytu wtórnego.
OsobliwoĞcią, dotychczas nieopisywaną w literaturze, jest tworzenie siĊ
nietrwaáego perlitu podczas wycháadzania izotermicznego w temperaturze tuĪ
poniĪej Ar11. Páytki cementytowe perlitu ulegają rozpuszczaniu i sferoidyzacji,
a ferryt eutektoidalny w trakcie dalszego wycháadzania przemienia siĊ w austenit. Tworzeniu siĊ nietrwaáego perlitu sprzyja duĪe nasycenie austenitu wĊglem
(wysoka temperatura austenityzowania, obecnoĞü wydzieleĔ cementytu) oraz
specyficzny ukáad mikrosegregacji w obszarach granicznych ziaren eutektycznych. Trwaáym produktem przemiany w temperaturze tuĪ poniĪej Ar11 jest ferryt. Wzrost temperatury austenityzowania wywoáuje opóĨnianie przemiany wg
ukáadu stabilnego w temperaturze tuĪ poniĪej Ar11 oraz przyspieszanie przemiany metastabilnej w caáym zakresie temperatury przemiany eutektoidalnej. Skutkiem takiego oddziaáywania temperatury austenityzowania na poszczególne
skáadowe przemiany eutektoidalnej, czas do rozpoczĊcia przemiany w temperaturze bliskiej Ar11 wydáuĪa siĊ, natomiast w temperaturze bliskiej Ar12 ulega
skróceniu. Taki kierunek oddziaáywania temperatury austenityzowania na kinetykĊ izotermicznej przemiany eutektoidalnej nie byá dotychczas wykazany
i zinterpretowany.
Wspóáczynniki n równania kinetycznego (równanie 11) opisującego wzrost
ferrytu mieszczą siĊ w granicach od okoáo 1 dla przemiany zachodzącej w temperaturze bliskiej Ar12 do ok. 2 dla przemiany zachodzącej w temperaturze Ar11.
W temperaturze bliskiej Ar11 ferryt zarodkuje i roĞnie gáównie w osnowie (krawĊdzie i naroĪa ziaren austenitu), natomiast w temperaturze bliskiej Ar12 gáównie od powierzchni austenit-grafit, tworząc otoczkĊ.
Czas austenityzowania wykazuje znaczący wpáyw zarówno na mechanizm,
jak i na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej. Wzrost czasu austenityzowania
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zmniejsza skáonnoĞü do przedeutektoidalnego wydzielania cementytu oraz zachodzenia przemiany perlitycznej.
Wpáyw czasu austenityzowania na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej zaznacza siĊ wydáuĪeniem czasu początku przemiany zarówno wg ukáadu stabilnego, jak i metastabilnego. Zmniejszenie mikrosegregacji oraz niejednorodnoĞci
strukturalnej ogranicza moĪliwoĞci zarodkowania i udziaá iloĞciowy przemiany
perlitycznej.
Mniejsza skáonnoĞü do grafityzacji Īeliwa, wynikająca z jego skáadu chemicznego, zaznacza siĊ silniejszą tendencją do tworzenia przedeutektoidalnych
wydzieleĔ w ukáadzie metastabilnym oraz do zachodzenia przemiany wg ukáadu
metastabilnego.
Dla praktyki obróbki cieplnej Īeliwa np. wytwarzanie Īeliwa ADI, ulepszanie cieplne, normalizowanie Īeliwa, istotna jest wynikająca z przedstawionych badaĔ informacja o przesuwaniu siĊ „nosa perlitycznego” ku mniejszym
wartoĞciom czasu wraz ze wzrostem temperatury austenityzowania.
Ujednorodnienie Īeliwa nastĊpujące w trakcie austenityzowania sprzyja
otrzymaniu ferrytycznej osnowy w wyniku przemiany eutektoidalnej.

3.4. KSZTAàTOWANIE CECH ĩELIWA PODCZAS PRZEMIANY
EUTEKTOIDALNEJ W WARUNKACH ANIZOTERMICZNYCH
BezpoĞrednim celem badaĔ przemiany eutektoidalnej zachodzącej w warunkach anizotermicznych w Īeliwie sferoidalnym jest próba rozwiązania nastĊpujących problemów:
x wpáyw temperatury austenityzowania i prĊdkoĞci cháodzenia na kinetykĊ
i mechanizm przemiany eutektoidalnej,
x wpáyw wstĊpnej obróbki cieplnej Īeliwa na nastĊpującą po niej przemianĊ
eutektoidalną,
x wpáyw warunków krystalizacji pierwotnej i obróbki cieplej na kinetykĊ,
mechanizm przemiany eutektoidalnej i jednorodnoĞü wáaĞciwoĞci mechanicznych na przekroju odlewu gruboĞciennego.
Szczególną uwagĊ postanowiono zwróciü na moĪliwoĞü uzyskania w wyniku przemiany eutektoidalnej caákowicie perlitycznej lub w peáni ferrytycznej
osnowy zakáadając, Īe przy okreĞlonych warunkach austenityzowania i wstĊpnej strukturze Īeliwa istnieją zakresy prĊdkoĞci cháodzenia, w których przemiana eutektoidalna zachodzi w peáni wg ukáadu metastabilnego bądĨ stabilnego.
Dodatkowo postanowiono sprawdziü jak obróbka cieplna z przemianą eutektoidalną wpáywa na jednorodnoĞü wáaĞciwoĞci mechanicznych na przekroju odlewów. Dalszym celem badaĔ jest sprecyzowanie warunków tworzenia siĊ przedeutektoidalnych wydzieleĔ cementytu wtórnego i jego roli w przemianie
eutektoidalnej podczas ciągáego cháodzenia.
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3.4.1. Wpáyw temperatury austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną
w warunkach anizotermicznych
Do badaĔ przyjĊto Īeliwo sferoidalne 2 o skáadzie chemicznym podanym
w tabeli 1, wáaĞciwoĞciach mechanicznych przedstawionych w tabeli 2 i mikrostrukturze w stanie odlanym widocznej na rysunku 30b.
Dla otrzymania informacji koniecznych do sformuáowania odpowiedzi na
problem jak temperatura austenityzowania wpáywa na kinetykĊ, mechanizm
i strukturĊ po przemianie eutektoidalnej zaplanowano wykonanie metodą dylatometryczną i metalograficzną wykresów CTPc.
W badaniach dylatometrycznych przyjĊto dwie wartoĞci temperatury austenityzowania 875qC i 1000qC i czas austenityzowania 0,5 h. Próbki nagrzewano do temperatury austenityzowania ze Ğrednią prĊdkoĞcią 0,27 K/s. PrzyjĊte
parametry gwarantują w kaĪdym przypadku w peáni austenityczną osnowĊ.
Badania dylatometryczne przeprowadzono na zmodyfikowanym dylatometrze LS4, w którym rejestracjĊ fotograficzną zastąpiono rejestracją elektroniczną. W ukáad rejestratora wáączono generator znaczników czasu podający sygnaá
w zadanych jednakowych odstĊpach czasu. PowiĊkszenie dylatometru wynosiáo
1000x.
PróbkĊ dylatometryczną w postaci rurki ø5xø3x25 mm dla zabezpieczenia
przed odwĊglaniem i utlenianiem powleczono galwanicznie cienką warstewką
niklu, a osáonĊ kwarcową przedmuchiwano oczyszczonym argonem.
Po zakoĔczeniu austenityzowania próbki byáy cháodzone z zadanymi prĊdkoĞciami. PrzyjĊto 12 wartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia realizowanych nastĊpująco:
x prĊdkoĞü V1 – cháodzenie w powietrzu,
x prĊdkoĞü V2 – cháodzenie w mufli kwarcowej otwartej,
x prĊdkoĞü V3 – cháodzenie w podwójnej mufli kwarcowej,
x prĊdkoĞü V4 – cháodzenie w mufli kwarcowej zamkniĊtej,
x prĊdkoĞü V5 – cháodzenie w mufli stalowej,
x prĊdkoĞü V6 – cháodzenie w mufli stalowo-kwarcowej,
x prĊdkoĞü V7 – cháodzenie w mufli stalowo-kwarcowo-azbestowej,
x prĊdkoĞü V8 – cháodzenie w mufli stalowo-kwarcowo-azbestowo-ceramicznej,
x prĊdkoĞü V9 – cháodzenie z maáym piecem,
x prĊdkoĞü V10 – cháodzenie z duĪym piecem,
x prĊdkoĞü V11 – cháodzenie wg programu,
x prĊdkoĞü V12 – cháodzenie wg programu.
WartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia w zakresie od 800 do 500°C dla poszczególnych sposobów cháodzenia przedstawiono w tabeli 8.
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Tabela 8. PrĊdkoĞci cháodzenia próbek dylatometrycznych
tA, °C
875
1000

PrĊdkoĞü cháodzenia V800-500, K/s
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
8,11 3,75 3,41 2,73 2,00 1,54 0,70 0,44 0,31 0,17 0,12 0,026
8,82 3,89 3,66 2,63 2,40 2,14 1,35 0,73 0,54 0,25 0,15 0,025

Program obróbki cieplnej podczas badaĔ dylatometrycznych wpáywu temperatury austenityzowania przedstawia rysunek 64.
Dla kaĪdej prĊdkoĞci cháodzenia próbĊ dylatometryczną przeprowadzono
dwukrotnie. Z próbek dylatometrycznych wykonywano zgáad metalograficzny,
na którym przeprowadzono iloĞciową analizĊ metalograficzną oraz pomiary
twardoĞci metodą Vickersa przy obciąĪeniu 98 N.
Typowy przebieg krzywej dylatometrycznej (w ukáadzie temperaturazmiana wydáuĪenia) Īeliwa cháodzonego w sposób ciągáy, w którym zachodzi
wyáącznie przemiana eutektoidalna przedstawiono na rysunku 65a, natomiast
gdy zachodzi czĊĞciowo przemiana eutektoidalna, a nastĊpnie martenzytyczna
przedstawiono na rysunku 65b.
ZnajomoĞü krzywych cháodzenia i wartoĞci temperatur krytycznych Ar11,
Ar12 dla danej prĊdkoĞci cháodzenia pozwoliáy na wykreĞlenie wykresów CTPc.
W celu uzyskania peániejszego obrazu przemiany eutektoidalnej, jej mechanizmu, kinetyki podjĊto badania metodą metalograficzną dającą wgląd
w ewolucjĊ struktury na poszczególnych etapach przemiany.

Rys. 64. Program obróbki cieplnej w badaniach dylatometrycznych
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Rys. 65. Schemat krzywej dylatometrycznej w przypadku: a) wyáącznej przemiany
eutektoidalnej austenitu, b) niepeánej przemiany eutektoidalnej

Opracowanie wykresów CTPc metodą metalograficzną przeprowadzono
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 66, przyjmując temperaturĊ
austenityzowania taką samą jak w badaniach dylatometrycznych, czyli 875 lub
1000°C.

Rys. 66. Program obróbki cieplnej badaĔ metodą metalograficzną, tA = 875 lub
1000°C

ObróbkĊ cieplną przeprowadzono, wykorzystując wysokotemperaturowy
i niskotemperaturowy piec i elektroniczny rejestrator temperatury dylatometru
izotermicznego. Przebieg próby byá nastĊpujący: komplet siedmiu próbek za-
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wieszonych na specjalnym uchwycie nagrzewano z piecem wysokotemperaturowym z prĊdkoĞcią Ğrednią 0,27 K/s, austenityzowano, po czym cháodzono
w sposób gwarantujący otrzymanie okreĞlonej prĊdkoĞci cháodzenia. W trakcie
cháodzenia kolejne próbki w ustalonych odstĊpach czasu (prĊdkoĞci V1, V2) lub
po osiągniĊciu ustalonej temperatury (prĊdkoĞci V3-V5) oziĊbiano w wodzie
(rys. 66).
PrzyjĊto piĊü prĊdkoĞci cháodzenia podanych w tabeli 9 i uzyskiwanych
w nastĊpujący sposób:
x prĊdkoĞü V1 – cháodzenie w powietrzu,
x prĊdkoĞü V2 – cháodzenie w otwartym piecu niskotemperaturowym o temp.
300qC,
x prĊdkoĞü V3 – cháodzenie z otwartym piecem wysokotemperaturowym,
x prĊdkoĞü V4 – cháodzenie z zamkniĊtym piecem wysokotemperaturowym,
x prĊdkoĞü V5 – cháodzenie z zamkniĊtym piecem wg programu.
Tabela 9. PrĊdkoĞci cháodzenia podczas badaĔ metodą metalograficzną
tA,°C
875
1000

V1
10,02
9,33

PrĊdkoĞü cháodzenia V800-650, K/s
V2
V3
1,75
0,54
1,74
0,50

V4
0,27
0,27

V5
0,06
0,05

Dla jednej prĊdkoĞci cháodzenia wykonywano 2 próby. Analiza metalograficzna próbek z pierwszej próby byáa podstawą wyboru temperatury oziĊbiania
w drugiej próbie.
Na podstawie interpolacji liniowej wyników iloĞciowej analizy metalograficznej wyznaczono temperaturĊ przemiany austenitu w 1% produktów, przemiany w 1% ferrytu, przemiany w 1% perlitu oraz przemiany w iloĞci 99% produktów. TemperaturĊ zajĞcia przemiany w stopniu 1% i 99% oraz temperaturĊ zajĞcia
przemiany austenitu w 1% perlitu nanoszono na odpowiednie krzywe cháodzenia.
W ten sposób otrzymano metodą metalograficzną wykresy CTPc.
Wybrane próbki poddano badaniom mikrosegregacji skáadników na mikroanalizatorze JXA-3A firmy JEOL. WzdáuĪ linii áączącej centra ziaren eutektycznych analizowano rozkáad krzemu, manganu, fosforu i wĊgla. Na wybranych próbkach wykonano badania rentgenowskie dyfrakcyjne, posáugując siĊ
dyfraktometrem DRON – 1,5 z lampą o anodzie kobaltowej.

3.4.2. Wyniki badaĔ przemiany eutektoidalnej w warunkach
anizotermicznych i ich analiza
Z dylatogramów wyznaczono, w sposób przedstawiony na rysunku 65,
temperaturĊ Ar11, Ar12, Ms oraz czas cháodzenia pomiĊdzy temperaturami 800
a 500qC potrzebny do obliczenia Ğredniej prĊdkoĞci cháodzenia w tym zakresie
temperatury.
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ZnajomoĞü krzywych cháodzenia i wartoĞci temperatury początku i koĔca
przemiany pozwoliáa sporządziü wykresy CTPc Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 875qC (rys. 67) lub austenityzowanego w temperaturze 1000qC
(rys. 68).

Rys. 67. Wykres CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875°C, YII – krzywa cháodzenia páyty o gruboĞci 25 mm, YIV – krzywa cháodzenia páyty
o gruboĞci 75 mm

Rys. 68. Wykres CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000°C, YII –
– krzywa cháodzenia páyty o gruboĞci 25 mm, YIV – krzywa cháodzenia páyty o gruboĞci 75 mm
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Wyniki iloĞciowej analizy metalograficznej oraz pomiarów twardoĞci próbek dylatometrycznych w funkcji prĊdkoĞci cháodzenia w zakresie temperatury
od 800 do 500qC przedstawiono na rysunku 69.

Rys. 69. ZawartoĞü skáadników strukturalnych i twardoĞü Īeliwa, jako funkcja prĊdkoĞci cháodzenia V800-500, P – perlit, F – ferryt, M-martenzyt, Cs – cementyt
wtórny siatkowy

Z wykresu CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC wynika,
iĪ temperatura początku i koĔca przemiany eutektoidalnej sukcesywnie maleją
wraz ze zwiĊkszającą siĊ prĊdkoĞcią cháodzenia (rys. 67). OsobliwoĞcią wykresu CTPc sporządzonego dla Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000qC
jest wystąpienie lokalnego minimum temperatury Ar11 w poĞrednim zakresie
prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 68). Podobne minimum zarejestrowaá autor pracy
[63].
Porównanie przebiegów linii wykresów CTPc Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 875qC i Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000qC
pozwala zaobserwowaü, iĪ istnieje poĞrednia prĊdkoĞü cháodzenia VR (prĊdkoĞü
graniczna) Īeliwa bliska prĊdkoĞci V7, rozdzielająca anizotermiczną przemianĊ
eutektoidalnej na dwa zakresy (rys. 70).
Dla prĊdkoĞci cháodzenia mniejszej od prĊdkoĞci granicznej VR, wzrost
temperatury austenityzowania obniĪa temperaturĊ początku i koĔca przemiany
eutektoidalnej, natomiast dla prĊdkoĞci cháodzenia wiĊkszej od prĊdkoĞci granicznej wzrost temperatury austenityzowania podwyĪsza wartoĞci temperatury
przemiany eutektoidalnej.
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Rys. 70. Porównanie wykresów CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875
lub 1000°C

Temperatura Ms Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC i cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 wynosi 256qC natomiast Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 1000qC wynosi 190qC. Dylatogramy Īeliwa cháodzonego
z prĊdkoĞcią mniejszą od V1 nie pozwalają na jednoznaczne wyznaczenie temperatury Ms.
W zakresie prĊdkoĞci cháodzenia wiĊkszej od prĊdkoĞci granicznej dominuje przemiana eutektoidalna wedáug ukáadu metastabilnego. W Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1000qC przemianĊ eutektoidalną poprzedza przedeutektoidalne wydzielanie cementytu wtórnego podczas ciągáego cháodzenia
przy prĊdkoĞciach od V1 do V7 (prĊdkoĞü cháodzenia V800-500 8,82-1,35 K/s).
Przykáad siatki cementytu wykrystalizowanej podczas cháodzenia do temperatury pokojowej z prĊdkoĞcią V1 przedstawiono na rysunku 71.
W Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1000°C i cháodzonym w zakresie prĊdkoĞci od V1 do V7 nadmiar wĊgla wydziela siĊ gáównie w postaci
cementytu wtórnego, natomiast w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze
875°C – grafitu wtórnego. Powstawanie perlitu w Īeliwie austenityzowanym
w temperaturze 1000°C zachodzi przy mniejszym przecháodzeniu z powodu
szybszego uboĪenia austenitu w wĊgiel oraz istnienia siatki cementytu bĊdącej
„podáoĪem” tworzenia perlitu. Dla zainicjowania przemiany eutektoidalnej
w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 875°C potrzebne jest w tym zakresie prĊdkoĞci wiĊksze przecháodzenie z powodu wolniejszego, dyfuzyjnego
odpáywu wĊgla do wydzieleĔ grafitowych.
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Rys. 71. Siatka cementytu wtórnego tA=1000°C, prĊdkoĞü cháodzenia V1 do temperatury pokojowej, traw. 2% alkoholowym roztworem HNO3

W zakresie prĊdkoĞci cháodzenia mniejszych od wartoĞci granicznej nadmiar wĊgla dyfunduje z osnowy i krystalizuje jako grafit wtórny, niezaleĪnie od
temperatury austenityzowania Īeliwa. W tym zakresie prĊdkoĞci cháodzenia
znaczący udziaá w przemianie eutektoidalnej ma przemiana wg ukáadu stabilnego austenit ĺ ferryt + grafit. Ze wzglĊdu na mniejszą zawartoĞü wĊgla
w osnowie Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC, osiągniĊcie zawartoĞci wĊgla pozwalającej na rozpoczĊcie przemiany austenit ĺ ferryt +
+ grafit zachodzi w wyĪszej temperaturze, niĪ w Īeliwie austenityzowanym
w temperaturze 1000qC, w którym istnieje potrzeba dyfuzyjnego odprowadzania do wydzieleĔ grafitowych wiĊkszej iloĞci wĊgla (rys. 72).
NiezaleĪnie od temperatury austenityzowania, ze wzglĊdu na rodzaj
otrzymanych w wyniku ciągáego cháodzenia produktów przemiany eutektoidalnej moĪna wyodrĊbniü trzy zakresy prĊdkoĞci cháodzenia.
W osnowie Īeliwa cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 istnieje jeden produkt
przemiany eutektoidalnej – Ğcisáy perlit. WystĊpuje on w niewielkiej iloĞci na
tle martenzytu z austenitem szczątkowym. ĩeliwo cháodzone z prĊdkoĞcią V2
do V4 ma osnowĊ záoĪoną z produktów przemiany eutektoidalnej wg ukáadu
stabilnego i metastabilnego oraz martenzytu. Ferryt zarodkuje i wzrasta gáównie
od granicy grafit/austenit. ĩeliwo cháodzone z prĊdkoĞcią V4 ma w osnowie
perlit, niewielką zawartoĞü ferrytu w postaci cienkich nieciągáych otoczek wokóá grafitu oraz bardzo maáą zawartoĞü martenzytu rozmieszczonego gáównie
w obszarach granicznych ziaren eutektycznych.
Austenit Īeliwa cháodzonego w zakresie prĊdkoĞci od V8 do V12 przemienia siĊ caákowicie w mieszaninĊ ferrytyczno-perlityczną. Wraz ze zmniejszaniem prĊdkoĞci cháodzenia wzrasta zawartoĞü ferrytu, który tworzy ciągáe regularne otoczki wokóá grafitu.
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Rys. 72. Schemat wpáywu temperatury austenityzowania na poáoĪenie linii CTPc

Analiza struktury koĔcowej Īeliwa po przemianie eutektoidalnej w warunkach anizotermicznych niezaleĪnie od temperatury austenityzowania wykazuje,
iĪ niemoĪliwa jest peána perlityzacja osnowy Īeliwa. Zakresy prĊdkoĞci cháodzenia, podczas którego zachodzi przemiana wedáug ukáadu stabilnego lub metastabilnego wzajemnie siĊ nakáadają (rys. 69). Zakresy prĊdkoĞci cháodzenia,
w którym wspóáistnieją produkty przemiany eutektoidalnej (ferryt i perlit) wraz
z produktami przemiany bezdyfuzyjnej wynoszą: dla Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 875qC od 3,75 do 1,54 K/s, dla Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 1000qC od 3,89 do 1,35 K/s. PrĊdkoĞü cháodzenia, przy której
wystĊpuje maksimum perlitu wynosi dla Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC – 2 K/s (96,6% perlitu), austenityzowanego w temperaturze
1000qC – 2,4 K/s (96,0% perlitu). Badania dylatometryczne pozwoliáy na wykazanie kierunku oddziaáywania temperatury austenityzowania na kinetykĊ
i strukturĊ koĔcową Īeliwa cháodzonego w sposób ciągáy.
Wobec dwóch alternatywnych moĪliwoĞci realizacji przemiany, tj. wg
ukáadu stabilnego lub metastabilnego istotne są relacje pomiĊdzy kolejnoĞcią,
kinetyką i morfologią tworzących siĊ w trakcie przemiany eutektoidalnej tych
dwóch jej skáadowych. Metoda metalograficzna sporządzania wykresów CTPc
uzupeánia wiedzĊ o przemianie eutektoidalnej.
Wyniki iloĞciowych badaĔ metalograficznych próbek Īeliwa cháodzonego
z prĊdkoĞcią V1, V3 lub V5 (rys. 66, tab. 9) i oziĊbianego w wodzie z zadanej
temperatury po austenityzowaniu w temperaturze 875 lub 1000°C przedstawiają
wykresy na rysunkach 73-76.
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Rys. 73. ZawartoĞü perlitu P, cementytu siatkowego Cs w funkcji temperatury oziĊbiania podczas cháodzenia z prĊdkoĞcią V1

Rys. 74. ZawartoĞü perlitu P, ferrytu F i stopnia przemiany Ș w funkcji temperatury
oziĊbiania podczas cháodzenia z prĊdkoĞcią V3
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Rys. 75. ZawartoĞü perlitu P, ferrytu F i stopnia przemiany Ș w funkcji temperatury
oziĊbiania podczas cháodzenia z prĊdkoĞcią V5

Rys. 76. Struktura koĔcowa Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875 lub
1000°C w funkcji prĊdkoĞci cháodzenia, P - perlit, F - ferryt

Na podstawie interpolacji liniowej wyników iloĞciowej analizy metalograficznej wyznaczono dla Īeliwa cháodzonego z okreĞloną prĊdkoĞcią temperaturĊ
odpowiadającą zajĞciu przemiany austenitu w 1% ferrytu, 1% perlitu, 1% ogólnego stopnia przemiany Ș (suma zawartoĞci ferrytu i perlitu) oraz zajĞciu przemiany eutektoidalnej w stopniu 99%. WartoĞci temperatury odpowiadające
zajĞciu przemiany austenitu w stopniu 1% lub 99% oraz wartoĞci temperatury
odpowiadające zajĞciu przemiany w 1% perlitu nanoszono na odpowiednie
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krzywe cháodzenia wykreĞlone w ukáadzie póálogarytmicznym. W ten sposób
otrzymano wykresy CTPc przedstawione na rysunkach 77-79.

Rys. 77. Wykres CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875°C w czasie
0,5 h

Rys. 78. Wykres CTPc Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000°C w czasie
0,5 h
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Rys. 79. Porównanie wykresów CTPc Īeliwa 2 austenityzowanego w temperaturze
875°C lub 1000°C w czasie 0,5 h

Jak wynika z przedstawionych wykresów CTPc (rys. 77, 78) temperatura
początku przemiany (1% przemiany) niezaleĪnie czy zapoczątkowuje ją przemiana wg ukáadu stabilnego, czy metastabilnego, wykazuje w caáym przedziale
prĊdkoĞci cháodzenia zmniejszenie ze wzrostem tej prĊdkoĞci. Jest to powszechnie znane zjawisko spadku temperatury początku przemian dyfuzyjnych
wraz ze wzrostem przecháodzenia. Linie áączące wartoĞci temperatury koĔca
przemiany (Ș = 99%) wykazują równieĪ spadek z prĊdkoĞcią cháodzenia – na
ogóá mniejszy, niĪ linie początku przemiany. Skutkiem przedstawionego przebiegu linii początku i koĔca przemiany jest obserwowany wzrost szerokoĞci
przedziaáu temperaturowego przemiany eutektoidalnej 'Ar1 wraz z malejącą
prĊdkoĞcią cháodzenia. Jest to zgodne z wynikami prac [63, 84].
Linie przedstawiające przemianĊ austenitu w 1% perlitu (rys. 77, 78) wykazują natomiast maksimum temperatury początku przemiany perlitycznej
Ar11m umiejscowione w przypadku Īeliwa austenityzowanego w temperaturze
875qC w pobliĪu prĊdkoĞci cháodzenia V4 (0,29 K/s), natomiast w przypadku
Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000qC – w pobliĪu prĊdkoĞci cháodzenia V3 (0,47 K/s). Przedstawionego przebiegu linii początku przemiany
perlitycznej podczas ciągáego cháodzenia w Īeliwie nie zawierają publikowane
dotąd w literaturze wykresy CTPc.
Wpáyw temperatury austenityzowania na poáoĪenie linii początku i koĔca
przemiany eutektoidalnej na wykresie CTPc zaznacza siĊ nastĊpująco:
x w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia mniejszych od V3, temperatura Ar11 i Ar12
Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC jest wyĪsza, niĪ Īeliwa
austenityzowanego w temperaturze 1000qC,
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x

w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia wiĊkszych od V3, temperatura Ar11 i Ar12
Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC jest niĪsza, niĪ Īeliwa
austenityzowanego w temperaturze 1000qC.

Badania przemiany eutektoidalnej metodą metalograficzną potwierdzają
zatem kierunek wpáywu temperatury austenityzowania na poáoĪenie linii początku i koĔca przemiany eutektoidalnej wykazany badaniami dylatometrycznymi.
Struktura koĔcowa Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000°C
i cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 skáada siĊ z perlitu (9,6%), cementytu siatkowego (5,6%), cementytu masywnego (0,5%) oraz martenzytu, natomiast osnowa
Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875°C zawiera perlit (8,6%), cementyt masywny (0,5%) i martenzyt.
Cháodzenie z mniejszą prĊdkoĞcią od V1, prowadzi w przypadku Īeliwa
austenityzowanego w temperaturze 1000°C do otrzymania struktury perlityczno-ferrytycznej o zawartoĞci tych skáadników jak na rysunkach 74-75.
W Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 875°C i cháodzonym
z prĊdkoĞcią V2 obserwuje siĊ, oprócz perlitu i ferrytu, niewielką (0,9%) zawartoĞü nieeutektoidalnego produktu przemiany austenitu, tzn. najprawdopodobniej
martenzytu. Cháodzenie Īeliwa z prĊdkoĞcią mniejszą od V2 skutkuje koĔcową
strukturą ferrytyczno-perlityczną.
ObecnoĞü martenzytu w Īeliwie cháodzonym z prĊdkoĞcią V2, austenityzowanym w temperaturze 875°C, wobec zajĞcia do koĔca przemiany eutektoidalnej w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1000°C i cháodzonym
z prĊdkoĞcią V2 Ğwiadczy o przesuniĊciu linii wykresu CTPc („w lewo”).
Omawiany wynik zgodny jest ze spostrzeĪeniem poczynionym na podstawie
badaĔ dylatometrycznych.
W przypadku Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000qC i cháodzonego z prĊdkoĞcią V1, V2, V3 (rys. 78) przemiana eutektoidalna rozpoczyna
siĊ wyáącznie wg ukáadu metastabilnego. Linia początku przemiany Ar11 jest
w tym zakresie prĊdkoĞci cháodzenia toĪsama z linią reprezentującą przemianĊ
austenitu w 1% perlitu. Ów perlit zarodkuje i wzrasta gáównie w okolicach granic ziaren eutektycznych, przy czym w Īeliwie cháodzonym z prĊdkoĞcią V1
przemianĊ perlityczną poprzedza, a nastĊpnie wraz z nią kontynuuje siĊ wydzielanie znacznej iloĞci cementytu wtórnego w postaci siatki. W wyniku cháodzenia z mniejszą prĊdkoĞcią (V4, V5) przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ
wg ukáadu stabilnego (otoczki ferrytyczne wokóá grafitu), a nastĊpnie przebiega
wspólnie wg ukáadu stabilnego (wzrost otoczek) i metastabilnego (perlit
wzrastający od granic ziaren eutektycznych), aĪ do caákowitego wyczerpania
austenitu.
W Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 875qC i cháodzonym z prĊdkoĞcią V1 przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wg ukáadu metastabilnego
od utworzenia siĊ ziaren perlitu umiejscowionych w okolicach granic ziaren
eutektycznych. Cháodzenie z prĊdkoĞcią V2 powoduje, Īe przemiana eutektoi-
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dalna rozpoczyna siĊ jednoczeĞnie wg ukáadu stabilnego i metastabilnego. Ferryt tworzy siĊ w kontakcie z grafitem, natomiast perlit na granicach ziaren eutektycznych. Przemiana eutektoidalna zachodzi w przewaĪającej mierze wg
ukáadu metastabilnego. Podczas cháodzenia z prĊdkoĞciami mniejszymi od V2
przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wyáącznie wg ukáadu stabilnego. Po
utworzeniu siĊ pewnej iloĞci ferrytu wokóá grafitu rozpoczyna siĊ przemiana
perlityczna. Początek przemiany perlitycznej nie oznacza jednak zatrzymania
przemiany wg ukáadu stabilnego. Austenit, aĪ do caákowitego wyczerpania
przemienia siĊ równolegle wg przemiany stabilnej, jak i metastabilnej.
Na podstawie wzoru (3) obliczono zawartoĞü wĊgla w osnowie Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875°C i 1000°C. Osnowa Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC zawiera 0,67% C, natomiast austenityzowanego
w temperaturze 1000qC – 0,97% C.
WiĊksza wejĞciowa zawartoĞü wĊgla w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1000qC powoduje, Īe austenit podczas cháodzenia z daną prĊdkoĞcią
jest bardziej przesycony wĊglem wzglĊdem cementytu, niĪ austenit Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC. To przesycenie przy szybkim cháodzeniu z prĊdkoĞcią V1 powoduje, iĪ z austenitu w pierwszej kolejnoĞci wydziela
siĊ przedeutektoidalna wysokowĊglowa faza – cementyt wtórny w postaci siatki
(rys. 71). Wykrystalizowana siatka cementytu jest „podáoĪem” dla tworzenia siĊ
(w kontakcie z nią) perlitu. Mniejsze przesycenie wĊglem austenitu Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC sprawia, iĪ brak jest dostatecznego
bodĨca termodynamicznego dla wydzielania przedeutektoidalnego cementytu.
Zapoczątkowanie przemiany perlitycznej wymaga wiĊkszego przecháodzenia.
Stąd temperatura Ar11 Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC jest
niĪsza, niĪ Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1000qC. Podobnie moĪna
uzasadniü niĪsze wartoĞci temperatury przemiany eutektoidalnej Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC i cháodzonego z prĊdkoĞcią V2.
Zarówno w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 875qC, jak
i 1000qC cháodzonym z prĊdkoĞcią mniejszą od V3 przemiana rozpoczyna siĊ
wg ukáadu stabilnego.
Dla zapoczątkowania przemiany wg ukáadu stabilnego konieczne jest osiągniĊcie odpowiednio niskiego nasycenia osnowy wĊglem (wzglĊdem Īelaza D).
Ten stan osiągniĊty bĊdzie przy mniejszym przecháodzeniu Īeliwa o mniejszej
wejĞciowej zawartoĞci wĊgla, a wiĊc austenityzowanym w temperaturze 875qC.
Dlatego teĪ wartoĞci temperatury początku przemiany eutektoidalnej w zakresie
prĊdkoĞci, przy których przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wg ukáadu
stabilnego (mniejszych od V3) są wiĊksze dla Īeliwa austenityzowanego
w temperaturze 875qC.
Z wykresu przedstawiającego zaleĪnoĞü koĔcowego skáadu strukturalnego
od prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 76) wynika, Īe nieco wiĊkszą zawartoĞü perlitu
otrzymuje siĊ w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1000qC. JeĪeli za
kryterium celowoĞci prowadzenia normalizowania przyjąü wzrost zawartoĞci
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perlitu wzglĊdem stanu odlanego, to prĊdkoĞü cháodzenia powinna mieĞciü siĊ
w przybliĪeniu w zakresie miĊdzy prĊdkoĞcią V2 a V3. Dla Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 875qC prĊdkoĞü V2 jest zbyt duĪa, ze wzglĊdu na
wystĊpowanie w koĔcowej strukturze maáej iloĞci martenzytu.
Zarejestrowano krzywe cháodzenia w powietrzu páyt Īeliwnych o gruboĞci
od 1 do 75 mm cháodzonych z temperatury 1000°C. OkreĞlono prĊdkoĞü cháodzenia w zakresie temperatury 800 do 600°C. W przypadku próbek o gruboĞci 1
i 3 mm termoelement NiCr-Ni zgrzewano pojemnoĞciowo z próbką, natomiast
w páytach o gruboĞci od 6 do 75 mm termoelement umieszczano w otworze
wywierconym w Ğrodku páyty (rys. 80).

Rys. 80. PrĊdkoĞü cháodzenia w powietrzu páyt Īeliwnych o róĪnej gruboĞci, liczby
przy krzywych cháodzenia odpowiadają gruboĞci Ğcianki w mm

Ustalono, Īe prĊdkoĞü V2 odpowiada w przybliĪeniu prĊdkoĞci cháodzenia
w powietrzu páyty o gruboĞci 12 mm, natomiast prĊdkoĞü cháodzenia V3 prĊdkoĞci cháodzenia páyty o gruboĞci 25 mm. Zatem najkorzystniejszy efekt normalizowania w postaci najwiĊkszego przyrostu perlitu, bez obawy wystąpienia
martenzytu lub siatki cementytowej, moĪna uzyskaü w odlewach o gruboĞci
Ğcianki w przybliĪeniu od 12 do 25 mm, austenityzowanych w temperaturze
1000qC. Jest to temperatura niewywoáująca w Īeliwie jeszcze znaczącego rozrostu ziaren przy krótkim czasie austenityzowania.

3.4.3. Wpáyw wstĊpnych zabiegów cieplnych na przemianĊ eutektoidalną
w warunkach anizotermicznych
Zabiegi cieplne, poprzedzające koĔcowe cháodzenie Īeliwa w trakcie którego zachodzi przemiana eutektoidalna mają niewątpliwy wpáyw na jednorodnoĞü chemiczną Īeliwa, wielkoĞü ziaren austenitu, stopieĔ nasycenia austenitu
wĊglem. Wymienione czynniki ksztaátują skáonnoĞü Īeliwa do przyjmowania
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w wyniku przemiany eutektoidalnej odpowiednio struktur wg ukáadu stabilnego
lub metastabilnego. OdpowiedĨ na pytanie jak wstĊpna obróbka cieplna wpáywa
na przemianĊ Ar1 mogą daü wykresy CTPc wykonane przy zachowaniu warunków symulujących obróbkĊ cieplną odlewów. Próba rozwiązania tego problemu
stanowi zasadniczą treĞü niniejszego podrozdziaáu.
Do badaĔ przyjĊto Īeliwo sferoidalne oznaczone cyfrą 2, scharakteryzowane w podrozdziale 3.2. Metodyka sporządzania wykresów CTPc metodą metalograficzną zgodna jest z opisem zawartym w podrozdziale 3.4.1. Zaplanowano
zbadanie wpáywu trzech wariantów wstĊpnej obróbki cieplnej, wzorując siĊ na
stosowanych w praktyce sposobach normalizowania Īeliwa sferoidalnego: normalizowaniu zwykáym, normalizowaniu podwójnym i normalizowaniu z podcháodzeniem [60, 61, 68]. Postanowiono, Īe dla kaĪdego wariantu obróbki
cieplnej zostanie wykonany metodą metalograficzną wykres CTPc. PrzyjĊto
we wszystkich wariantach wstĊpnej obróbki jednakowe wartoĞci temperatury,
od której nastĊpowaáo ciągáe cháodzenie Īeliwa. Schematy obróbki cieplnej
w ukáadzie temperatura-czas wg przyjĊtych wariantów przedstawiono na rysunku 81.
WstĊpne normalizowanie w wariancie II wykonano w piecu PSK7. Próbki
krąĪkowe Īeliwa umieszczono w pojemnikach rurowych o Ğrednicy 22 mm. Po
szeĞciogodzinnym austenityzowaniu rurki wypeánione próbkami cháodzono
w spokojnym powietrzu. Pozostaáe zabiegi i operacje cieplne wykonano wykorzystując piece rurowe dylatometru izotermicznego.
W tabeli 10 podano wartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia zmierzone w przedziale
temperatury od 800qC do 600qC dla poszczególnych prĊdkoĞci cháodzenia V.
Próbki hartowane w wodzie bezpoĞrednio z temperatury 925qC poddano
dyfrakcyjnym badaniom rentgenowskim. Na podstawie tetragonalnoĞci martenzytu okreĞlono w nim zawartoĞü wĊgla [45]. OkreĞlano równieĪ zawartoĞü austenitu szczątkowego [15]. ZawartoĞü wĊgla w osnowie wyliczono jako Ğrednią
waĪoną zawartoĞci wĊgla w martenzycie i austenicie. Wyniki badaĔ dyfrakcyjnych rentgenowskich przedstawiono w tabeli 11.
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Rys. 81. Schemat obróbki cieplnej wg wariantu: a) I, b) II, c) III
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Tabela 10. WartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia, K/s
Wariant
obróbki
I
II
III

V1
5,530
5,630
5,550

V2
1,540
1,500
1,550

PrĊdkoĞü K/s
V3
0,260
0,266
0,260

V4
0,120
0,116
0,120

V5
0,020
0,020
0,020

Tabela 11. Wyniki badaĔ dyfrakcyjnych rentgenowskich
Wariant
obróbki
cieplnej
I
II
III

ZawartoĞü wĊgla
w martenzycie,
%CM
0,79
0,83
0,84

ZawartoĞü wĊgla
w austenicie,
%CA
0,84
0,82
0,84

ZawartoĞü
procentowa
austenitu, %A
13,1
14,6
15,9

ZawartoĞü
wĊgla
w osnowie, %C
0,80
0,83
0,84

Na podstawie iloĞciowej analizy metalograficznej sporządzono wykres zawartoĞci ferrytu i perlitu oraz ogólnego stopnia przemiany jako funkcji prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 82).

Rys. 82. Wykres zawartoĞci ferrytu i perlitu oraz ogólnego stopnia przemiany jako
funkcji prĊdkoĞci cháodzenia

ĩeliwo obrobione wedáug wariantu I, hartowane bezpoĞrednio po austenityzowaniu w temperaturze 925qC ma osnowĊ martenzytyczną z austenitem
szczątkowym. W obszarach peryferyjnych ziaren wystĊpują skupiska drobnych
kulek cementytowych. W Īeliwie hartowanym bezpoĞrednio z temperatury
925qC obrobionym wstĊpnie wedáug wariantu II lub III osnowa jest martenzytyczna z austenitem szczątkowym, lecz globule cementytowe są nieliczne. IloĞciowa rentgenowska analiza fazowa (tab. 11) wykazaáa, Īe zawartoĞü austenitu
szczątkowego jest najmniejsza (13,1% obj.) w Īeliwie obrobionym wedáug wa-
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riantu I. ZawartoĞü wĊgla w osnowie liczona jako Ğrednia waĪona zawartoĞci
wĊgla w martenzycie [45] i austenicie [58] wynosi odpowiednio w Īeliwie obrobionym wg wariantu I – 0,80% C, wariantu II – 0,83% C, a wariantu III –
– 0,84% C. MoĪna przyjąü, Īe wyliczona w ten sposób zawartoĞü wĊgla
w osnowie odpowiada Ğredniej zawartoĞci wĊgla w austenicie w momencie
rozpoczĊcia ciągáego cháodzenia. Nieco mniejsza zawartoĞü wĊgla w Īeliwie
obrobionym wg wariantu I wynika zapewne stąd, iĪ mimo austenitycznej osnowy nie nastąpiáo jeszcze graniczne nasycenie austenitu wĊglem [21, 30-32]. Na
uwagĊ zasáuguje najwiĊksze zróĪnicowanie w tym przypadku zawartoĞci wĊgla
w martenzycie i austenicie (tab. 11), co moĪe byü symptomem najsilniejszej
mikrosegregacji chemicznej w osnowie Īeliwa obrobionego wg wariantu I.
WartoĞü powierzchni wáaĞciwej ziaren ferrytu S(V)v okreĞlona metodą
siecznych przypadkowych [78] w próbkach cháodzonych z prĊdkoĞcią V5
i oziĊbionych z temperatury 680qC przedstawia tabela 12. Badania powierzchni
wáaĞciwej ziaren ferrytu, którą przyjĊto za poĞredni wskaĨnik wielkoĞci ziarna
austenitu wykazują, Īe najdrobniejsze ziarno posiada Īeliwo obrobione wg wariantu I.
Tabela 12. Powierzchnia wáaĞciwa ziaren ferrytu S(V)v
Wariant obróbki
cieplnej
S(V)v, mm2/mm3

I

II

III

123,5

98,5

100,1

Mniejsza powierzchnia wáaĞciwa ferrytu Īeliwa obrobionego wg wariantu
II i III wzglĊdem wariantu I oznacza, Īe wysokotemperaturowe austenityzowanie przyczynia siĊ do rozrostu ziarna.
WiĊksza powierzchnia wáaĞciwa ziaren austenitu sprzyja zachodzeniu
przemiany perlitycznej. NaleĪy przyjąü, iĪ obserwowana w Īeliwie obrabianym
wedáug wariantu I wiĊksza zawartoĞü perlitu przy wszystkich prĊdkoĞciach
cháodzenia ma swoje zasadnicze Ĩródáo w wiĊkszej zawartoĞci cementytu wtórnego i drobniejszym ziarnie austenitu.
Dáugotrwaáe austenityzowanie w temperaturze 975qC w przypadku wariantu II i III eliminujące w znacznym stopniu naturalne miejsca zarodkowania perlitu (granice austenit/cementyt wtórny), sprzyja równieĪ ujednorodnieniu osnowy oraz pewnemu rozrostowi ziaren, których nie usuwa nawet powtórne przekrystalizowanie (wariant II).
Na podstawie interpolowanych liniowo wyników metalograficznej analizy
iloĞciowej (tab. 13) wykonano wykresy CTPc dla Īeliwa obrobionego wg wariantu I (rys. 83), wariantu II (rys. 84) oraz wariantu III (rys. 85).

97
Tabela 13. WartoĞci temperatury ti otrzymane przez interpolacjĊ liniową wyników
iloĞciowych badaĔ metalograficznych.
Temperatura ti, qC
Wariant
PrĊdkoĞü
obróbki
cháodzenia
cieplnej

V1

V2

V3

V4

V5

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Ferryt
t1
t50 t99
t1
- 645,1
685,0
- 706,0
658,7
- 663,8
656,6
- 671,0
737,7
- 739,2
727,3
- 718,9
722,0
- 719,9
753,8
- 739,3
743,3
- 719,8
737,4
- 719,8
759,5 727,8 - 738,4
761,8 723,4 - 719,5
759,7 727,6 - 719,4

StopieĔ
przemiany, Ș

Perlit
t50
973,4
647,3
651,4
707,9
690,9
708,3
709,5
706,9
706,6
-

t99
-

t1
649,0
619,5
708,0
671,0
674,5
739,4
727,3
724,3
754,1
743,3
737,5
759,5
758,8
759,7

t50
680,2
648,7
652,7
711,8
694,1
710,0
715,4
710,5
691,4
730,3
723,7
727,4

t99
666,0
639,3
650,0
680,5
680,0
672,0
685,2
684,9
673,3
700,1
700,8
700,3

'Ar1
Ar11Ar12
42,0
31,7
24,5
58,9
47,3
52,3
68,9
58,4
64,2
59,4
58,0
59,4

ti – temperatura oziĊbiania, w której wystĊpuje okreĞlony stopieĔ przemiany (1, 50, 99%)

Rys. 83. Wykres CTPc Īeliwa obrobionego wg wariantu I
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Rys. 84. Wykres CTPc Īeliwa obrobionego wg wariantu II

Rys. 85. Wykres CTPc Īeliwa obrobionego wg wariantu III

Na wykresach (rys. 83-85) zaznaczono izolinie odpowiadające zajĞciu
przemiany eutektoidalnej w stopniu 1% – jako początek przemiany Ar1, a stop-
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niu 99% – jako koniec przemiany Ar1 oraz izolinie odpowiadające zajĞciu
przemiany perlitycznej w stopniu 1 i 50%.
Na podstawie przebiegu krzywych wykresów CTPc, jak i przedstawionych
wyników badaĔ metalograficznych moĪna poczyniü spostrzeĪenie, iĪ wstĊpna
obróbka cieplna wg wariantu II (rys. 84), a szczególnie III (rys. 85) wywoáuje
przesuniĊcie linii wykresu CTPc w kierunku zgodnym ze zwrotem wektora osi
czasu („w prawo”). Nierozpuszczone cząstki cementytu, mikrosegregacje, powierzchnia granic ziaren są uprzywilejowanymi miejscami zarodkowania przemiany eutektoidalnej. Eliminacja w znacznym stopniu udziaáu granic austenit/cementyt, zmniejszenie mikrosegregacji chemicznej oraz wiĊkszy rozmiar
ziaren austenitu są zapewne przyczyną obserwowanego przesuniĊcia wykresów
CTPc Īeliwa obrobionego wg wariantów II i III. Na podstawie otrzymanych
wykresów CTPc Īeliwo moĪna uszeregowaü wg wzrastającej hartownoĞci nastĊpująco: Īeliwo obrobione wg wariantu I, wariantu II, wariantu III.
Z zestawienia krzywych początku i koĔca przemiany Ar1 dla wszystkich
wariantów obróbki cieplnej (rys. 86) wynika, iĪ temperatura początku i koĔca
przemiany eutektoidalnej Īeliwa obrobionego wg wariantu I przebiega powyĪej
tych krzywych dla Īeliwa obrobionego wg wariantu II i III. Mniejsza wartoĞü
temperatury Ar11 Īeliwa obrobionego wg wariantu II i III wynika zapewne stąd,
Īe dla rozpoczĊcia przemiany eutektoidalnej, wobec ograniczonych moĪliwoĞci
zarodkowania heterogenicznego, potrzeba wiĊkszego przecháodzenia.

Rys. 86. Krzywe początku i koĔca przemiany Ar1 Īeliwa obrobionego wg wariantu I,
II i III
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Temperatura Ar11m, jak i temperatura osiągniĊcia 50% przemiany austenitu
w perlit w Īeliwie obrobionym wg wariantu I jest wyĪsza niĪ w Īeliwie obrobionym wg wariantu II lub III.
RóĪnice temperatuy Ar11m i Ar12m w Īeliwie obrobionym wg wariantu II
lub III są niewielkie (rys. 87).

Rys. 87. Izolinie przemiany austenitu w 1 i 50% perlitu w Īeliwie obrobionym wg
wariantu I, II, III

Z rysunku 86, jak i danych zamieszczonych w tabeli 13 wynika, iĪ szerokoĞü przedziaáu temperaturowego zachodzenia przemiany eutektoidalnej
'Ar1 Ar11  Ar12 jest najwiĊksza dla Īeliwa obrabianego wg wariantu I. Zdaniem autorów pracy [62], szerokoĞü przedziaáu temperaturowego przemiany
eutektoidalnej w Īeliwie jest konsekwencją stopnia nasilenia mikrosegregacji
chemicznej osnowy. Autorzy uwaĪają, Īe im wiĊkszy jest stopieĔ nasilenia mikrosegregacji szczególnie manganu i krzemu, tym w szerszym przedziale temperaturowym zachodzi przemiana eutektoidalna. SpostrzeĪenie to znalazáo potwierdzenie w badaniach wáasnych.

3.4.4. Wpáyw warunków krystalizacji pierwotnej na przemianĊ eutektoidalną
w warunkach anizotermicznych
Cechy stereologiczne grafitu i jego dyspersja wpáywają na szereg czynników ksztaátujących osnowĊ Īeliwa podczas przemiany eutektoidalnej.
PrzemianĊ eutektoidalną podczas cháodzenia poprzedza wydzielanie grafitu
przedeutektoidalnego na istniejących sferoidach grafitowych. Parametry stereologiczne grafitu, takie jak powierzchnia wáaĞciwa, Ğrednia odlegáoĞü miĊdzy
wydzieleniami, udziaá objĊtoĞciowy bĊdą zatem w znaczącym stopniu wpáywaü
na przebieg i efekty koĔcowe przemiany eutektoidalnej. MoĪna zaáoĪyü, Īe im
wiĊksza jest dyspersja grafitu, powierzchnia wáaĞciwa grafitu i mniejsza Ğrednia
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odlegáoĞü pomiĊdzy wydzieleniami grafitu, tym wiĊksza jest skáonnoĞü austenitu do przemiany wg ukáadu stabilnego.
Warunki krystalizacji pierwotnej nie tylko ksztaátują cechy stereologiczne
grafitu, rozmiar ziaren eutektycznych, lecz równieĪ strukturĊ osnowy, stopieĔ
niejednorodnoĞci strukturalnej i chemicznej. W gruboĞciennych odlewach na
granicach duĪych ziaren eutektycznych wydzielają siĊ wĊgliki z powodu wzbogacania krzepnącej na koĔcu cieczy w pierwiastki wĊglikotwórcze (Cr, Mn, V)
[52-54, 68, 71]. Podczas austenityzowania wĊgliki trudno siĊ rozpuszczają
i w trakcie przemiany eutektoidalnej mogą stanowiü „zarodki” przemiany wg
ukáadu metastabilnego.
Zasadniczym celem przedstawionych badaĔ jest próba odpowiedzi na pytanie – jak warunki krystalizacji pierwotnej, a w pierwszym rzĊdzie cechy stereologiczne grafitu wpáywają na mechanizm i kinetykĊ przemiany eutektoidalnej wg ukáadu stabilnego lub metastabilnego. Najpeániejszą informacjĊ moĪna
uzyskaü z wykresów CTPc opracowanych metodą metalograficzną, pozwalającą
na wgląd w strukturĊ na poszczególnych etapach przemiany.
Podstawowym zaáoĪeniem badaĔ jest przyjĊcie Īeliwa o róĪnej dyspersji
i postaci grafitu, uzyskanych poprzez odmienne warunki krystalizacji pierwotnej z zachowaniem jednakowego skáadu chemicznego.
Dla zrealizowania zaáoĪonego celu zaplanowano wykonanie metodą metalograficzną trzech wykresów CTPc: Īeliwa z grafitem kulkowym drobnym,
Īeliwa z grafitem kulkowym grubym oraz Īeliwa z grafitem páatkowym o tym
samym skáadzie chemicznym, stosując jednakowe warunki austenityzowania
i cháodzenia ciągáego. Do badaĔ przyjĊto Īeliwo 1 o duĪej skáonnoĞci do grafityzacji.
W pierwszej kolejnoĞci odlano 15 próbek YIV (gruboĞü prostopadáoĞciennej czĊĞci próbki 75 mm), a nastĊpnie z tej samej kadzi 150 próbek YII (gruboĞü 25 mm).
Pomiary twardoĞci wykazaáy, Īe koĔcowa partia próbek YII (ok. 20% partii) ma wyraĨnie zaniĪoną twardoĞü wynoszącą 140 HB wobec 180 HB dla pozostaáych odlewów YII. Badania metalograficzne pokazaáy, Īe ta czĊĞü partii
odlewów ma grafit páatkowy. Przyczyny pojawienia siĊ grafitu páatkowego
moĪna upatrywaü w zaniku efektu sferoidyzacji podczas zbyt dáugiego czasu
zalewania form.
W dalszej czĊĞci podrozdziaáu przyjĊto nastĊpujące oznaczenia:
x Īeliwo A – z drobnym grafitem kulkowym (odlew YII),
x Īeliwo B – z grubym grafitem kulkowym (odlew YIV),
x Īeliwo C – z grafitem páatkowym (odlew YII).
StrukturĊ Īeliwa A, B, C przedstawiono na rysunku 88.
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Rys. 88. Struktura Īeliwa w stanie odlanym: a) Īeliwo A, b) Īeliwo B, Īeliwo C, powiĊkszenie mikroskopowe 100x, trawiono 2% alkoholowym roztworem
HNO3
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Pomiaru powierzchni wáaĞciwej S(v)v grafitu dokonano metodą siecznych
przypadkowych w kombinacji z metodą punktową. WielkoĞü S(v)v moĪe byü
uwaĪana za uniwersalny wskaĨnik dyspersji cząstek, którym moĪna siĊ posáuĪyü przy dowolnym ich ksztaácie [78]. Parametry stereologiczne charakteryzujące grafit, iloĞciowy skáad strukturalny osnowy oraz twardoĞü przedstawiono
w tabeli 14. Próbki metalograficzne wziĊte do sporządzenia wykresów CTPc
(krąĪki I20x3 mm) podlegaáy selekcji na podstawie mikrostruktury. Kryterium
przyjĊcia próbki byáo wystĊpowanie w strukturze nie wiĊcej niĪ 10% innych od
podstawowej postaci grafitu.
Tabela 14.Wyniki analizy metalograficznej i badaĔ wáaĞciwoĞci mechanicznych
ĩeliwo
Liczba wydzieleĔ na 1 mm2 zgáadu NA, mm2
ObjĊtoĞü wzglĊdna VV, %
Powierzchnia wáaĞciwa Sv, mm2/mm3
Grafit
Powierzchnia wzglĊdna SV(v) mm2/mm
ĝrednia odlegáoĞü miĊdzy wydzieleniami
grafitu, Pm
Ferryt
Perlit
Skáad strukturalny,
Osnowa
% objĊtoĞci
Cementyt wtórny +
eutektyka fosforowa
TwardoĞü, HB

A
97,5
11,5
120,9
13,9

B
35,4
11,2
75,5
8,5

C
288,3
12,7
331,8
42,1

73,0

126,0

41,0

86,7
13,3

87,5
12,1

88,2
11,7

0,1

0,4

0,1

180,0

171,2

140,0

Schemat obróbki cieplnej dla sporządzenia wykresów CTPc przedstawiono
na rysunku 89.

Rys. 89. Schemat obróbki cieplnej
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WartoĞü prĊdkoĞci cháodzenia w zakresie temperatury od 800 do 600qC
przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. PrĊdkoĞü cháodzenia w K/s w zakresie temperatury od 800 od 600qC
ĩeliwo
V1
5,8
5,4
5,4

A
B
C

V2
1,5
1,6
1,4

PrĊdkoĞü cháodzenia K/s
V3
V4
0,54
0,33
0,51
0,33
0,52
0,34

V5
0,02
0,02
0,02

W celu uzyskania wartoĞci temperatury ti odpowiadającej dla danej prĊdkoĞci cháodzenia zajĞciu przemiany austenitu w okreĞlonym stopniu (1, 50,
99%) dokonano liniowej interpolacji wyników iloĞciowej analizy metalograficznej. Tak wyznaczone wartoĞci temperatury ti przedstawiono w tabeli 16.
Tabela 16. WartoĞci temperatury ti otrzymane przez interpolacjĊ liniową wyników
iloĞciowych badaĔ metalograficznych
Temperatura ti, qC
PrĊdkoĞü
cháodzenia

V1

V2

V3

V4

V5

ĩeliwo

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

t1
729,5
746,2
751,2
767,2
778,6
778,5
773,0
786,0
796,7
781,0
803,0
799,6
801,7

StopieĔ przemiany
K

Ferryt

Perlit

t50
t99
t1
690,4
711,0
706,0
742,6
756,2
739,0
759,5
774,9
730,6
733,7
727,2
754,8
770,0
751,4
730,4
775,1 743,3
773,0
759,6
773,2 760,1
-

t50
t99
t1
t50
t99
657,5 645,1 690,7 657,6 645,2
671,0 625,9 713,0 670,8 626,0
702,6
734,6 703,2 693,3
733,4
746,7 732,0 727,4
724,8
762,5 725,2 723,0
724,0
767,3 734,0 722,0
724,4
779,2 737,3 708,2
733,6
786,0 747,8 707,0
773,0 731,3 700,7
786,0 736,6 720,0
731,1
797,0 747,0 718,1
781,0 751,5 721,1
803,0 775,1 743,3
799,6 773,3 738,8
801,7 773,2 760,1

Na rysunkach 90-95 przedstawiono wyniki badaĔ metalograficznych.
Wykresy CTPc Īeliwa A, B, C przedstawione są na rysunkach 90, 92, 94.
Mikrostruktury Īeliwa oziĊbianego z temperatury zaznaczonej punktami naniesionymi na odpowiednich krzywych cháodzenia wykresów CTPc przedstawiono
na rysunkach 91, 93, 95.
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Rys. 90. Wykres CTPc Īeliwa A

Rys. 91. Mikrostruktura próbek Īeliwa A: cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 i oziĊbianego
z temperatury a) 693qC, b) 645qC, c) 611qC; cháodzonego z prĊdkoĞcią V3
i oziĊbianego z temperatury: d) 780qC, e) 740qC, f) 700qC; cháodzonego
z prĊdkoĞci V5 i oziĊbianego z temperatury: g) 800qC, h) 760qC, i) 720qC,
pow. mikr. 250x, trawiono 2% nitalem
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Rys. 92. Wykres CTPc Īeliwa B

Rys. 93. Mikrostruktura próbek Īeliwa B: cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 i oziĊbionego
z temperatury a) 728qC, b) 665qC, c) 617qC; cháodzonego z prĊdkoĞcią V3
i oziĊbianego z temperatury: d) 780qC, e) 740qC, f) 700qC; cháodzonego
z prĊdkoĞcią V5 i oziĊbianego z temperatury: g) 800qC, h) 760qC, i) 720qC,
pow. mikr. 250x, trawiono 2% nitalem
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Rys. 94. Wykres CTPc Īeliwa C

Rys. 95. Mikrostruktura próbek Īeliwa C: cháodzonego z prĊdkoĞcią V1 i oziĊbionego
z temperatury: a) 744qC, b) 701qC, c) 660qC; cháodzonego z prĊdkoĞcią V3
i oziĊbianego z temperatury: d) 760qC, e) 720qC, f) 700qC; cháodzonego
z prĊdkoĞcią V5 i oziĊbianego z temperatury: g) 800qC, h) 760qC, i) 720qC,
pow. mikr. 250x, trawiono 2% nitalem

W przypadku duĪej prĊdkoĞci cháodzenia (prĊdkoĞü V1 i V2, od 1,4 do 5,8
K/s), niezaleĪnie od warunków krystalizacji pierwotnej (postaci grafitu), prze-
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mianĊ eutektoidalną rozpoczyna jednoczesna krystalizacja ferrytu i perlitu (rys.
91a, 95a). Ferryt krystalizuje od granicy austenit/grafit. Perlit w Īeliwie A krystalizuje zarówno od granicy grafit/austenit, jak i w samym austenicie. W Īeliwie B perlit początkowo tworzy siĊ przewaĪnie w oddaleniu od grafitu, w kontakcie z liczniej wystĊpującymi w tym Īeliwie ziarnami cementytu lub eutektyki
fosforowej (rys. 93a). Ze spadkiem temperatury przybywa niewielka iloĞü ferrytu, który tworzy cienkie nieciągáe otoczki wokóá grafitu (rys. 91b). RównoczeĞnie rozwija siĊ przemiana perlityczna. Front tej przemiany postĊpuje od granic
austenit/ferryt, austenit/grafit jak równieĪ od granic ziaren eutektycznych. Począwszy od pewnej temperatury nastĊpuje ekspansja przemiany perlitycznej.
PoniĪej tej temperatury zawartoĞü ferrytu utrzymuje siĊ niemal na jednakowym
poziomie, co Ğwiadczy o ustaniu przemiany wg ukáadu stabilnego. Po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej osnowa Īeliwa A i C jest perlitycznoferrytyczna (rys. 91c, 95c). W Īeliwie B cháodzonym z prĊdkoĞcią V1 po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej pozostaje niewielka (poniĪej 1%) iloĞü
nieprzemienionego austenitu, który podczas cháodzenia do temperatury pokojowej przemienia siĊ w martenzyt (rys. 93c). Oznacza to, iĪ dla wybranych mikroobszarów austenitu Īeliwa B prĊdkoĞü V1 jest juĪ wiĊksza od krytycznej
prĊdkoĞci hartowania.
Zmniejszenie prĊdkoĞci cháodzenia (prĊdkoĞü V3) powoduje, iĪ pierwszymi produktami przemiany eutektoidalnej w Īeliwie A i B są jednoczeĞnie ferryt
i perlit, (rys. 91d, 93d), natomiast w Īeliwie C wyáącznie ferryt (rys. 95d).
Ferryt tworzy otoczkĊ wokóá grafitu, a perlit tworzy siĊ od granicy ferryt/austenit lub na granicach ziaren eutektycznych (rys. 91e, 93e). W Īeliwie C
perlit zarodkuje i wzrasta od granicy ferryt/austenit lub na tle austenitu, gdy
przemiana eutektoidalna wedáug ukáadu stabilnego jest juĪ silnie zaawansowana. Kontynuacja przemiany eutektoidalnej w Īeliwie A i B prowadzi do uksztaátowania siĊ peánych, regularnych otoczek ferrytycznych. Po ich uksztaátowaniu
od granic ferryt/austenit postĊpuje intensywnie przemiana perlityczna, obejmując wiĊkszoĞü nieprzemienionego austenitu. Ostatecznie osnowa Īeliwa A i B
pozostaje perlityczno-ferrytyczna z charakterystyczną strukturą „wolich oczu”.
ĩeliwo C otrzymuje ostatecznie strukturĊ ferrytyczno-perlityczną (rys. 91f, 93f,
95f).
W Īeliwie A i C cháodzonym z prĊdkoĞcią V4 (0,33-0,34 K/s) przemiana
eutektoidalna rozpoczyna siĊ wyáącznie wedáug ukáadu stabilnego. W Īeliwie B
równoczeĞnie z ferrytem tworzy siĊ niewielka iloĞü perlitu w obszarach granicznych ziaren eutektycznych. Intensywny postĊp przemiany perlitycznej nastĊpuje dopiero po uprzednim uformowaniu siĊ peánych grubych otoczek ferrytu. Struktura koĔcowa Īeliwa A i C jest ferrytyczno-perlityczna, natomiast Īeliwa B perlityczno-ferrytyczna.
Zmniejszenie prĊdkoĞci cháodzenia do V5 (0,02 K/s) powoduje, Īe przemiana eutektoidalna rozpoczyna siĊ wyáącznie wedáug ukáadu stabilnego we
wszystkich trzech rodzajach Īeliwa (rys. 91g, 93g, 95g). W Īeliwie C przemiana
eutektoidalna zachodzi do koĔca wg ukáadu stabilnego (rys. 95i). Ze wzglĊdów
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praktycznych równieĪ Īeliwo A naleĪy uznaü za ferrytyczne. ZawartoĞü perlitu
wynosi w nim zaledwie 0,2% (rys. 91i). W strukturze Īeliwa B obok ferrytu
pozostaje 6,2% perlitu grubopáytkowego (rys. 93i).
Wpáyw cech stereologicznych grafitu na rodzaj struktury zapoczątkowującej przemianĊ eutektoidalną jest znamienny. Im grafit posiada mniejszą powierzchniĊ wáaĞciwą, tym konieczna jest mniejsza prĊdkoĞü cháodzenia, aby
ferryt pojawiá siĊ samodzielnie jako pierwszy produkt przemiany. I tak, w Īeliwie C, ferryt jako samodzielna faza początkowa przemiany eutektoidalnej pojawia siĊ przy cháodzeniu z prĊdkoĞcią V3 (0,55 K/s), w Īeliwie A – z prĊdkoĞcią V4 (0,33 K/s), a w Īeliwie B z prĊdkoĞcią V5 (0,02 K/s). SkáonnoĞü Īeliwa
do rozpoczynania przemiany eutektoidalnej wyáącznie wedáug ukáadu stabilnego roĞnie w miarĊ wzrostu powierzchni wáaĞciwej grafitu.
Na podstawie danych iloĞciowej analizy metalograficznej sporządzono
wykres zawartoĞci ferrytu po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej jako funkcji prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 96).

Rys. 96. ZawartoĞü ferrytu w Īeliwie po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej jako
funkcja prĊdkoĞci cháodzenia

Cechy stereologiczne grafitu mają wyraĨny wpáyw na iloĞciowy skáad
strukturalny po zakoĔczeniu przemiany eutektoidalnej. NajwiĊkszą zawartoĞü
ferrytu otrzymuje siĊ w Īeliwie o najwiĊkszej powierzchni wáaĞciwej i najmniejszej odlegáoĞci pomiĊdzy wydzieleniami grafitu (Īeliwo C). Najmniejszą
zawartoĞü ferrytu uzyskuje siĊ w Īeliwie o najmniejszej powierzchni wáaĞciwej
i najwiĊkszej odlegáoĞci miĊdzy wydzieleniami grafitu (Īeliwo B). ĩeliwo A
cháodzone z prĊdkoĞcią 0,02 K/s naleĪaáoby praktycznie uznaü za ferrytyczne
(0,2% perlitu). MoĪna przypuszczaü, Īe osnowĊ w peáni ferrytyczną w Īeliwie
B (odlew gruboĞcienny) moĪna by uzyskaü dalszym zmniejszaniem prĊdkoĞci
cháodzenia lub austenityzowaniem w warunkach zapewniających peániejsze
ujednorodnienie.
Na rysunku 97 przedstawiono krzywe początku przemiany (1%) i koĔca
(99%) przemiany eutektoidalnej dla tych trzech rodzajów Īeliwa.
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Rys. 97. Krzywe początku i koĔca przemiany eutektoidalnej Īeliwa A, B i C

Z porównania przebiegu izolinii początku i koĔca przemiany Īeliwa A i B
(rys. 97) wynika, Īe przemiana eutektoidalna w Īeliwie B zachodzi w szerszym
zakresie temperaturowym dla caáego przedziaáu prĊdkoĞci cháodzenia. Otrzymany wynik moĪna táumaczyü oddziaáywaniem silnej zaznaczonej mikrosegregacji chemicznej i niejednorodnoĞci strukturalnej osnowy Īeliwa B. Autorzy
pracy [62] áączą szerokoĞü przedziaáu temperaturowego przemiany eutektoidalnej ze stopniem mikrosegregacji osnowy, w szczególnoĞci mikrosegregacjĊ
krzemu i manganu. Im ta segregacja jest silniej zaznaczona, tym przedziaá temperaturowy przemiany eutektoidalnej jest szerszy. O silniejszej mikrosegregacji
w Īeliwie B Ğwiadczy dodatkowo fakt wystąpienia mikroobszarów martenzytu
w próbce cháodzonej w powietrzu (prĊdkoĞü V1), podczas gdy osnowa Īeliwa A
nie zawieraáa nieeutektoidalnych produktów przemiany. NaleĪy przyjąü, Īe
skutkiem mikrosegregacji są mikroobszary w osnowie Īeliwa B wzbogacone
w pierwiastki zwiĊkszające hartownoĞü.
Z porównania poáoĪenia izolinii odpowiadających przemianie 1% austenitu
w ferryt (rys. 98) wynika, Īe krzywa ta dla Īeliwa B przebiega powyĪej krzywej
dla Īeliwa A.
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Rys. 98. Izolinie przemiany austenitu w 1% ferrytu

NaleĪaáoby przyjąü, Īe w Īeliwie A o wiĊkszej dyspersji grafitu i krótszych
drogach dyfuzji wĊgla, zarodkowanie i wzrost ferrytu zachodzi przy mniejszych
wartoĞciach przecháodzeniach, niĪ w Īeliwie B. Tymczasem na skutek wiĊkszego stopnia mikrosegregacji chemicznej, ferryt w iloĞci 1% pojawia siĊ w Īeliwie B w wyĪszej temperaturze. Silniejszą mikrosegregacją, a takĪe obecnoĞcią
nierozpuszczonego cementytu i eutektyki fosforowej naleĪy wytáumaczyü wyĪszą temperaturĊ tworzenia siĊ 1% perlitu w Īeliwie B (rys. 99).

Rys. 99. Izolinie przemiany austenitu w 1% perlitu

Na podstawie przedstawionych wyników badaĔ kinetycznych (wykresy
CTPc) opartych na analizie metalograficznej naleĪaáoby zdefiniowaü poáoĪenie
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górnej i dolnej temperatury przemiany eutektoidalnej wedáug ukáadu stabilnego
i metastabilnego.
Równoczesne pojawienie siĊ ferrytu i perlitu jako pierwszych produktów
przemiany oznacza, Īe temperatura Ar11 jest temperaturą Ar11m (wg ukáadu metastabilnego) jak i Ar11s (wg ukáadu stabilnego). Zatrzymanie siĊ przemiany
austenitoferryt+grafit (prĊdkoĞü V1), podczas gdy kontynuuje siĊ przemiana
perlityczna oznacza osiągniĊcie temperatury Ar12s – temperatury koĔca przemiany wg ukáadu stabilnego. Ciągáy wzrost zawartoĞci ferrytu i perlitu, aĪ do
caákowitego wyczerpania austenitu przy prĊdkoĞciach od V2 do V5 oznacza, Īe
dolną temperaturĊ Ar12 naleĪy utoĪsamiaü zarówno z temperaturą Ar12m, jak
i Ar12s.
Wpáyw prĊdkoĞci cháodzenia na poáoĪenie zakresów temperatur krytycznych wedáug ukáadu stabilnego i metastabilnego w przypadku, gdy osnowa
w wyniku przemiany eutektoidalnej skáada siĊ z ferrytu i perlitu moĪna zobrazowaü za pomocą schematu przedstawionym na rysunku 100.

Rys. 100. PoáoĪenie zakresów temperaturowych przemiany eutektoidalnej wedáug
ukáadu stabilnego i metastabilnego w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci cháodzenia

Relacje wartoĞci temperatur krytycznych wedáug ukáadu stabilnego i metastabilnego przedstawione na powyĪszym schemacie wyjaĞniają obserwowane
maksimum temperatury początku przemiany perlitycznej wystĊpujące dla poĞrednich wartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 77, 78, 83-85, 90, 92, 94, 98).
W celu weryfikacji tezy, iĪ obróbka cieplna sprzyja ujednorodnieniu struktury i wáaĞciwoĞci mechanicznych odlewu gruboĞciennego przeprowadzono
ferrytyzowanie dwustopniowe lub normalizowanie páyt o gruboĞci 75 mm wyciĊtych z próbek YIV Īeliwa 1. Program obróbki cieplnej przedstawiono na
rysunku 101.
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Rys. 101. Program obróbki cieplnej: a) ferrytyzowanie dwustopniowe, b) normalizowanie

Z páyt Īeliwa w stanie odlanym, ferrytyzowanym lub normalizowanym
wyciĊto páytki, na których mierzono powierzchniowy rozkáad twardoĞci. Schemat wyciĊcia próbek przedstawiono na rysunku 102.

Rys. 102. Schemat: a) pobrania páytek do pomiaru rozkáadu twardoĞci, b) poáoĪenie
punktów pomiaru twardoĞci na przekroju odlewu (wĊzáy siatki)

Na powierzchni páytki wyciĊtej z odlewu YIV wg schematu na rysunku
102a przeprowadzono badania powierzchniowego rozkáadu twardoĞci w miejscach zaznaczonych na rysunku 102b. TwardoĞü mierzono metodą Brinella,
stosując kulkĊ wĊglikową o Ğrednicy 2,5 mm przy obciąĪeniu 1875 N.
Posáugując siĊ wspóáczynnikiem zmiennoĞci kN, oceniono jednorodnoĞü
twardoĞci na przekroju odlewu gruboĞciennego [99]:
 ൌ

 ୬ିଵ
୮ ୬
ξത

ή ͳͲͲΨ
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gdzie:
ݐିଵ – wspóáczynnik Studenta dla poziomu prawdopodobieĔstwa p
i liczby stopni swobody n-1,
ܵ
– odchylenie standardowe dla analizowanej wáaĞciwoĞci,
n
– liczba punktów pomiarowych,
ݔҧ
– Ğrednia badanej wáaĞciwoĞci,
p = 0,95.
WartoĞci wspóáczynnika kN obliczonego z piĊciu pomiarów twardoĞci zmierzonej wzdáuĪ tras prostopadáych do Ğciany odlewu przedstawiono na rysunku 103.

Rys. 103. WartoĞci wspóáczynnika kN twardoĞci zmierzonej wzdáuĪ trasy prostopadáej
do Ğciany o gruboĞci 75 mm

WartoĞü twardoĞci na przekroju odlewu w stanie odlanym mieĞci siĊ
w granicach od 157 do 177 HB.
Ferrytyzowanie dwustopniowe przyczynia siĊ do obniĪenia Ğredniej twardoĞci na przekroju odlewu od 162 do 165 HB. Normalizowanie Īeliwa powoduje wzrost zawartoĞci perlitu na przekroju odlewu, co wiąĪe siĊ ze wzrostem
twardoĞci Ğredniej mieszczącej siĊ pomiĊdzy 246 a 249 HB.
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Z rysunku 103 wynika jednoznacznie, Īe zarówno ferrytyzowanie, jak
i normalizowanie Īeliwa zdecydowanie poprawia jednorodnoĞü twardoĞci na
przekroju odlewu gruboĞciennego.

3.4.5. Wydzielanie przedeutektoidalnego cementytu podczas ciągáego
cháodzenia
Wydzielaniu cementytu wtórnego, mimo iĪ nie naleĪy ono do przemiany
eutektoidalnej, postanowiono zwróciü w pracy bardziej szczególną uwagĊ ze
wzglĊdu na niekorzystny wpáyw tego skáadnika struktury Īeliwa na wáaĞciwoĞci
mechaniczne odlewów.
Z badaĔ nad przemianą eutektoidalną w warunkach izotermicznych lub
anizotermicznych [61, 83, 88, 89] w niestopowym Īeliwie sferoidalnym wynika, iĪ w szczególnych okolicznoĞciach (maáa skáonnoĞü Īeliwa do grafityzacji,
wysoka temperatura austenityzowania) przemianĊ eutektoidalną moĪe poprzedzaü, a nastĊpnie przez pewien czas wraz z nią kontynuowaü wydzielanie cementytu drugorzĊdowego.
Z doĞwiadczeĔ praktycznych wynika, iĪ wysoka temperatura austenityzowania oraz stosunkowo duĪa zawartoĞü manganu korzystnie oddziaáują na efekty normalizowania Īeliwa sferoidalnego. Jednak w tych warunkach, istnieje
niebezpieczeĔstwo pojawienia siĊ cementytu drugorzĊdowego [61].
BliĪsze sprecyzowanie warunków tworzenia siĊ cementytu drugorzĊdowego w trakcie ciągáego cháodzenia Īeliwa, a szczególnie okreĞlenie temperatury
austenityzowania i prĊdkoĞci cháodzenia, w wyniku, których wydziela siĊ cementyt wtórny jest zasadniczym celem badaĔ opisanych w tym podrozdziale.
Do badaĔ przyjĊto Īeliwo 2 o maáej skáonnoĞci do grafityzacji. Z dolnej
prostopadáoĞciennej czĊĞci próbek klinowych YII (PN-EN 1563:2012) wytoczono waáki o Ğrednicy 20 mm, które pociĊto na krąĪki o gruboĞci 1, 1,5, 3 i 6
mm. Z prostopadáoĞciennej czĊĞci klinów wyciĊto równieĪ páyty o wymiarach
40x180 mm i gruboĞci 12 mm.
W celu bliĪszego zlokalizowania warunków wydzielania cementytu wtórnego przyjĊto nastĊpujące warunki austenityzowania: temperaturĊ 925, 975 lub
1025°C oraz czas austenityzowania 0,5 h.
Program obróbki cieplej próbek przedstawiono na rysunku 104. PrĊdkoĞü
cháodzenia próbek w spokojnym powietrzu determinowana jest ich gruboĞcią.
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Rys. 104. Program obróbki cieplnej w ukáadzie temperatura-czas, liczby przy krzywych
cháodzenia oznaczają gruboĞü próbek w mm

Próba miaáa nastĊpujący przebieg: komplet 6 próbek krąĪkowych o jednakowej gruboĞci zawieszono na uchwycie, nagrzewano i austenityzowano
w wysokotemperaturowym pionowym piecu dylatometru izotermicznego produkcji IMĩ – Gliwice. Z próbką cháodzoną do temperatury otoczenia zgrzano
pojemnoĞciowo termoelement NiCr-Ni, za pomocą którego rejestrowano wykres temperatury w funkcji czasu. Po austenityzowaniu komplet próbek usuwano z pieca i cháodzono w spokojnym powietrzu. W ustalonych odstĊpach czasu
(od 5 do 20 s w zaleĪnoĞci od gruboĞci próbek) oziĊbiano w wodzie po jednej
próbce. Próbki áamano lub przecinano wzdáuĪ Ğrednicy i wykonywano zgáady
metalograficzne.
PáytkĊ o gruboĞci 12 mm cháodzono w powietrzu od temperatury austenityzowania do temperatury otoczenia, rejestrując krzywą cháodzenia.
Na wszystkich próbkach wykonano iloĞciową analizĊ metalograficzną. Na
wybranych zgáadach i przeáomach próbek dokonywano dyfrakcyjnych badaĔ
rentgenowskich, gáównie w celu okreĞlenia stĊĪenia wĊgla w osnowie. Na zgáadach zmierzono twardoĞü próbek metodą Vickersa, stosując obciąĪenie 49 N.
Obserwacje mikroskopowe wykazaáy, iĪ cementyt siatkowy wystĊpuje
w próbkach Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 975 lub 1025qC, natomiast caákowicie jest jego brak w próbkach austenityzowanych w temperaturze
925qC.
Wydzielanie cementytu siatkowego i towarzysząca przemiana eutektoidalna podczas cháodzenia Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 975 lub
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1025qC dla danej gruboĞci próbki (prĊdkoĞci cháodzenia) zachodzi wedáug takiego samego schematu. IlustracjĊ przebiegu procesu stanowią mikrofotografie
próbek Īeliwa (rys. 105-110) austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 3 mm (cháodzonego w zakresie temperatury od 800 do 600qC
z prĊdkoĞcią 10,9 K/s) oraz o gruboĞci 6 mm (cháodzonego w zakresie od 800
do 600qC z prĊdkoĞcią 3,6 K/s).
Cháodzenie Īeliwa zapoczątkowuje tworzenie siatki cementytu wtórnego
w obszarach granicznych ziaren eutektycznych. Fragmenty siatki powstają równieĪ na granicach austenitu wewnątrz ziaren eutektycznych (rys. 105, rys. 108).
RównoczeĞnie z siatką zaczyna krystalizowaü perlit, który wzrasta od jej powierzchni.

Rys. 105. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 3 mm i oziĊbianej z temperatury 710qC, traw. 2% nital

Rys. 106. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 3 mm i oziĊbianej z temperatury 606qC, traw. 2% nital
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Rys. 107. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 3 mm i cháodzonej do temperatury pokojowej, traw. 2% nital

Rys. 108. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 6 mm i oziĊbianej z temperatury 698qC, traw. 2% nital

Rys. 109. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 6 mm i oziĊbianej z temperatury 656qC, traw. 2% nital
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Rys. 110. Mikrostruktura próbki Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC
o gruboĞci 6 mm i cháodzonej do temperatury pokojowej, traw. 2% nital

Niektóre ziarna perlitu zarodkują i rosną wewnątrz ziaren austenitu (rys.
106, 109). GruboĞü siatki w próbce o gruboĞci 6 mm na tle perlitu jest mniejsza,
niĪ wystĊpującej na tle martenzytu w próbce o gruboĞci 3 mm. Struktura koĔcowa próbki o gruboĞci 3 mm (cháodzenie w powietrzu do temperatury pokojowej) skáada siĊ z w peáni wyksztaáconej siatki cementytu wtórnego (zawartoĞü
cementytu siatkowego 4,2%) siĊgającej do wydzieleĔ grafitowych, perlitu
w iloĞci 11% oraz martenzytu (rys. 107). Mniejsza prĊdkoĞü cháodzenia (3,6
K/s) próbek o gruboĞci 6 mm sprawia, iĪ osnowa jest w przewadze perlityczna
z mniejszą zawartoĞcią cementytu siatkowego wynoszącą 2,9% oraz z niewielką
zawartoĞcią ferrytu – 0,8% (rys. 110).
W celu potwierdzenia, iĪ w przypadku cháodzenia próbki o gruboĞci 3 lub
6 milimetrów tworząca siĊ siatka jest cementytowa, przeprowadzono pomiary
mikrotwardoĞci metodą Hanemanna przy obciąĪeniu 0,2 N. MikrostrukturĊ
wraz z odciskami mikrotwardoĞci przedstawiono na rysunku 111.
GruboĞü siatki cementytowej naleĪy oszacowaü na 1 do 2µm. Stosując obciąĪenie 0,2 N odcisk wgáĊbnika jest wiĊkszy od gruboĞci siatki. JednakĪe odciski wykonane na powierzchni siatki i otaczającego ją martenzytu (rys. 111a),
a szczególnie w przypadku otaczającego ją perlitu (rys. 111b) są mniejsze niĪ
wykonane na powierzchni samego martenzytu lub perlitu.
MikrotwardoĞü zmierzona na siatce w otoczeniu martenzytu mieĞci siĊ
w granicach od 1102 do 1183 HV, natomiast mikrotwardoĞü samego martenzytu od 934 do 1065 HV. MikrotwardoĞü siatki cementytowej otoczonej perlitem
mieĞci siĊ w granicach od 579 do 609 HV, przy czym twardoĞü samego perlitu
jest w granicach od 479 do 501 HV. Wyniki pomiarów mikrotwardoĞci potwierdzają fakt, iĪ fazą tworzącą siatkĊ jest cementyt.
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Rys. 111. Odciski mikrotwardoĞci na zgáadach próbek cháodzonych do temperatury
otoczenia o gruboĞci: a) 3 mm, b) 6 mm,

W Īeliwie cháodzonym z wiĊkszą prĊdkoĞcią (próbki o gruboĞci 1 lub 1,5
mm – prĊdkoĞü cháodzenia odpowiednio 20,7 lub 16,8 K/s) wydzielanie cementytu siatkowego jak i przemiana eutektoidalna są silnie hamowane. Siatka cementytu, jak i towarzyszący jej perlit wystĊpują w nielicznych obszarach granicznych ziaren eutektycznych na tle martenzytu.
Osnowa metalowa páytki o gruboĞci 12 mm (prĊdkoĞü cháodzenia 1,3 K/s)
jest perlityczno-ferrytyczna, ze zdecydowaną przewagą Ğcisáego perlitu i caákowicie pozbawiona cementytu siatkowego.
Na podstawie iloĞciowych badaĔ metalograficznych okreĞlono stopieĔ zajĞcia przemiany eutektoidalnej Ș jako funkcji prĊdkoĞci cháodzenia (gruboĞci
próbki) i temperatury austenityzowania (tab. 17) dla próbek cháodzonych do
temperatury otoczenia.
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Tabela 17. StopieĔ zajĞcia przemiany eutektoidalnej Ș %obj. w zaleĪnoĞci od temperatury austenityzowania i prĊdkoĞci cháodzenia (gruboĞci próbki)
Vchá800-600, K/s
tA, °C
925
975
1025
gruboĞü
próbki, mm

1,3
97,2
100
100

3,6
21,6
99,0
100

10,9
0,6
2,9
11,1

16,8
0
0,3
2,8

20,7
0
0,1
0,4

12

6

3

1,5

1

Z danych zawartych w tabeli 17 wynika, iĪ stopieĔ zajĞcia przemiany eutektoidalnej Ș zwiĊksza siĊ dla tej samej prĊdkoĞci cháodzenia wraz z temperaturą austenityzowania. Wynik ten Ğwiadczy o zmniejszaniu hartownoĞci Īeliwa
pod wpáywem wzrostu temperatury austenityzowania.
IloĞciowa analiza metalograficzna na podstawie, której sporządzono wykres zawartoĞci siatkowego cementytu wtórnego jako funkcji temperatury austenityzowania i prĊdkoĞci cháodzenia (rys. 112) wykazaáa, iĪ zawartoĞü cementytu wzrasta w Īeliwie ciągle wraz ze wzrostem temperatury austenityzowania.

Rys. 112. ZawartoĞü cementytu wtórnego Cs jako funkcja temperatury austenityzowania tA i prĊdkoĞci cháodzenia Vchá. Liczby w páaszczyĨnie tA–Vchá wykresu
oznaczają zawartoĞü cementytu wtórnego w % objĊtoĞciowych
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Wpáyw prĊdkoĞci cháodzenia na zawartoĞü cementytu wtórnego jest niemonotoniczny. Istnieje maksimum zawartoĞci cementytu siatkowego w próbkach o gruboĞci 3 mm (10,9 K/s). Maksymalną zawartoĞü cementytu wtórnego
wynoszącą 4,2% otrzymuje siĊ po austenityzowaniu w temperaturze 1025qC dla
prĊdkoĞci cháodzenia 10,9 K/s (rys. 112). Wystąpienie maksimum zawartoĞci
cementytu wtórnego dla poĞredniej wartoĞci prĊdkoĞci cháodzenia moĪna wyjaĞniü tym, Īe przy wiĊkszej prĊdkoĞci cháodzenia ulega ograniczeniu moĪliwoĞü
dyfuzji wĊgla do granic ziaren, niezbĊdnego tam do utworzenia cementytu.
W Īeliwie cháodzonym z mniejszą prĊdkoĞcią predestynowana jest natomiast
przemiana perlityczna, a nadmiar wĊgla moĪe byü odprowadzony dyfuzyjnie do
wydzieleĔ grafitowych i krystalizowaü jako grafit wtórny.
ZnajomoĞü krzywych cháodzenia oraz iloĞciowego skáadu strukturalnego
próbek Īeliwa pozwoliáy na sporządzenie fragmentu wykresu CTPc, uwzglĊdniającego wydzielanie cementytu wtórnego (rys. 113).

`
Rys. 113. Fragment wykresu CTPc Īeliwa sferoidalnego w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia odpowiadających tworzeniu siĊ cementytu siatkowego (P – 1% przemiany perlitycznej, CS – 1% cementytu siatkowego, liczby przy krzywych cháodzenia oznaczają temperaturĊ austenityzowania)
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Na podstawie interpolowanych liniowo wyników iloĞciowej analizy metalograficznej na wykresie CTPc (rys. 113) zaznaczono izolinie, odpowiadające
zajĞciu przemiany perlitycznej w stopniu 1% (P) oraz izolinie odpowiadające
zajĞciu wydzielania 1% cementytu siatkowego (CS).
Z wykresu wynika, iĪ zwiĊkszenie temperatury austenityzowania od 975
do 1025qC zwiĊksza temperaturĊ początku wydzielania cementytu wtórnego,
jak i temperaturĊ początku przemiany perlitycznej. Izolinia odpowiadająca wydzielaniu 1% cementytu siatkowego ma zapewne swoje maksimum temperatury
dla prĊdkoĞci cháodzenia próbki o gruboĞci okoáo 3 mm.
Badaniom dyfrakcyjnym rentgenowskim poddano próbki Īeliwa o gruboĞci
3 mm austenityzowane w temperaturze 975 lub 1025qC. OkreĞlono stopieĔ
nasycenia wĊglem martenzytu i austenitu szczątkowego oraz zawartoĞü procentową austenitu szczątkowego.
ZawartoĞü wĊgla w martenzycie CM wyliczono z zaleĪnoĞci [45]:
ܿ
െͳ
ܽ
ܥெ ൌ
ͲǡͲͶ

(14)

StopieĔ tetragonalnoĞci martenzytu obliczono na podstawie poáoĪeĔ kątowych linii (011) i (110) martenzytu ze wzoru [45]:
 ݊݅ݏଶ ȣሺଵଵሻ
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gdzie:
c, a – parametry sieciowe komórki martenzytu, nm,
Ĭ(011) – poáoĪenie kątowe linii (011) martenzytu,
Ĭ(110) – poáoĪenie kątowe linii (110) martenzytu.
Parametr sieciowy austenitu wyliczono ze wzoru:
ܽఊ ൌ

ߣ
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(16)

gdzie:
aȖ
Ȝ
Ĭ{200}
h, k, l

–
–
–
–

parametr sieciowy austenitu, nm,
dáugoĞü fali promieniowania CoKĮ = 0,179021 nm,
poáoĪenie kątowe linii {200} austenitu,
wskaĨniki páaszczyzn wg Millera.

ZawartoĞü procentową wĊgla w austenicie CȖ o parametrze sieciowym aȖ
wyliczono ze wzoru [58]:
Ψܥఊ ൌ

ܽఊ െ Ͳǡ͵ͷʹͳ
ͲǡͲͲͶͳ

(17)
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ZawartoĞü austenitu szczątkowego okreĞlono metodą bezpoĞredniego porównania Averbacha-Cohena [15]. Porównywano intensywnoĞü linii (200) austenitu i dubletu linii (011) (110) martenzytu.
Z dyfrakcyjnych badaĔ rentgenowskich zgáadów próbek o gruboĞci 3 mm
cháodzonych z temperatury 975 lub 1025qC (rys. 114) wynika, Īe zawartoĞü
wĊgla w austenicie wykazuje ciągáy spadek.

Rys. 114. Zmiany zawartoĞci wĊgla w martenzycie Īeliwa cháodzonego z temperatury
975 lub 1025qC w funkcji temperatury oziĊbiania

ZawartoĞü wĊgla w osnowie wyznaczona na podstawie tetragonalnoĞci
martenzytu bezpoĞrednio po oziĊbianiu z temperatury austenityzowania 975qC
wynosi 0,92 % C, a oziĊbianego z temperatury 1025qC-1,05% C.
Przemiana perlityczna w Īeliwie austenityzowanym w temperaturze 1025qC
rozpoczyna siĊ w temperaturze, w której zawartoĞü wĊgla w austenicie zmniejszyáa siĊ wzglĊdem zawartoĞci początkowej do zawartoĞci 0,78% C. Jest to wartoĞü wiĊksza od zawartoĞci wĊgla w eutektoidzie w stanie równowagi [71].
Wyniki badaĔ metalograficznych iloĞciowych, dyfrakcyjnych rentgenowskich, pomiarów twardoĞci próbek o gruboĞci 3 mm cháodzonych po austenityzowaniu w temperaturze 975 lub 1025qC przedstawiono w tabeli 18.
Próbki Īeliwa o gruboĞci 3 mm austenityzowane w temperaturze 1025qC
przeáamywano statycznie na prasce hydraulicznej. Jedną czĊĞü przeznaczono na
zgáad metalograficzny, drugą, zaĞ stanowiącą przeáom poddawano bezpoĞrednio
badaniom dyfrakcyjnym rentgenowskim. Badania te miaáy na celu ocenĊ pĊkania Īeliwa o róĪnym stanie osnowy (zawartoĞü wĊgla w osnowie, struktura,
obecnoĞü wydzieleĔ) wywoáanym obróbką cieplną poprzez interpretacjĊ róĪnic
w rentgenogramach przeáomów i zgáadów metalograficznych.
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G – grafit, F – ferryt, P – perlit, Cs – cementyt siatkowy, M – martenzyt, A – austenit, CM – zawartoĞü wĊgla w martenzycie, CA – zawartoĞü wĊgla w austenicie, VA – udziaá objĊtoĞciowy austenitu

TwardoĞü zgáad

Badania dyfrakcyjne
przeáomów

Badania dyfrakcyjne
zgáadów

Skáad struktury,
% obj.

G
F
P
Cs
K
CM%
V A%
CA%
CM%
CA%
HV10

Czas cháodzenia, s
Temperatura
oziĊbiania, °C

975

Temperatura austenityzowania, tA, °C

Tabela 18. Wyniki iloĞciowych badaĔ metalograficznych, dyfrakcyjnych i twardoĞci HV10
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Dokonywano zapisów w zakresie kątów 24 od 48,0q do 62,0q. W tym zakresie kątowym wystĊpują najsilniejsze linie dyfrakcyjne naleĪące do martenzytu (011) (110) do austenitu (111), (200) oraz cementytu (121).
Na podstawie wyników dyfrakcyjnych badaĔ rentgenowskich i iloĞciowej
analizy metalograficznej sporządzono wykres zmian zawartoĞci wĊgla w martenzycie (CM), austenicie (CA) mierzonej na powierzchni zgáadu lub przeáomu
oraz zmian zawartoĞci cementytu siatkowego Vc i perlitu Vp jako funkcji temperatury oziĊbiania Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1020°C (rys. 115).

Rys. 115. ZawartoĞü wĊgla w martenzycie CM, austenicie CA oraz udziaá objĊtoĞciowy
cementytu siatkowego VC, perlitu VP jako funkcja temperatury oziĊbiania Īeliwa o gruboĞci 3 mm

ZawartoĞü wĊgla zmierzona na zgáadach zarówno w austenicie, jak i martenzycie wykazuje ciągáy spadek wraz z obniĪaniem temperatury oziĊbiania.
W próbkach oziĊbianych z temperatury niĪszej od 771°C, a wiĊc temperatury,
w której tworzą siĊ pierwsze ziarna perlitu i cementytu siatkowego zawartoĞü wĊgla
w obu tych fazach jest praktycznie jednakowa (rys.115). ZawartoĞü wĊgla w austenicie i martenzycie zmierzona na powierzchni przeáomów wykazuje ciągáy spadek
do temperatury 710°C, po czym stabilizuje siĊ. ZawartoĞü wĊgla w austenicie jest
mniejsza niĪ w martenzycie w caáym zakresie temperatury oziĊbiania.
ZawartoĞü wĊgla zmierzona na powierzchni zgáadów jest wiĊksza, niĪ
zmierzona na podstawie dyfraktogramów z powierzchni przeáomów (rys.115).
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Na dyfraktogramach z przeáomów Īeliwa hartowanego z temperatury
mniejszej od 710qC widoczne są linie cementytu. Przykáad stanowią dyfraktogramy Īeliwa austenityzowanego w temperaturze 1025qC i cháodzonego w powietrzu do temperatury otoczenia (rys. 116).
Dyfraktogram z powierzchni przeáomu zawiera liniĊ naleĪącą do cementytu, obecnoĞü austenitu szczątkowego zaznacza siĊ tylko znieksztaáceniem zbocza linii dyfrakcyjnej zaznaczonym strzaáką na rysunku 116a.

Rys. 116. Dyfraktogramy: a) przeáomu, b) zgáadu Īeliwa cháodzonego w powietrzu do
temperatury pokojowej [76]

GranicĊ wykrywalnoĞci cementytu w próbkach litych stali metodą dyfrakcji rentgenowskiej ocenia siĊ od 5 do 10% objĊtoĞciowych [82]. Z badaĔ wáasnych przeprowadzonych na dyfraktometrze rentgenowskim, przy stosowaniu
filtrowanego Īelazem promieniowania lampy z anodą kobaltową wynika, Īe
naleĪaáoby przyjąü tĊ dolną granicĊ wykrywalnoĞci. IloĞciowa analiza metalo-
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graficzna (zgáad) wykazaáa maksymalną zawartoĞü cementytu 4,2% (tab. 18),
a wiĊc metodą dyfrakcji rentgenowskiej ów cementyt nie mógá byü ujawniony.
Z powyĪszego wynika, iĪ przeáom w próbce Īeliwnej przebiega wzdáuĪ powierzchni odsáaniających wiĊksze iloĞci cementytu, a zatem wzdáuĪ siatki cementytowej. Jest to wynik dosyü oczywisty. Istotne jest pytanie o przebieg drogi pĊkania w Īeliwie. Czy wzdáuĪ granic ziaren eutektycznych, czy teĪ „od grafitu do grafitu” w poprzek granic ziaren eutektycznych?
OdpowiedĨ na to pytanie umoĪliwia analiza zawartoĞci wĊgla w martenzycie i austenicie. ZawartoĞü wĊgla okreĞlona na powierzchni przeáomu mniejsza
jest w kaĪdym przypadku niĪ okreĞlona z powierzchni zgáadu. Informacje wynikające z dyfraktogramów powierzchni zgáadów są odbiciem uĞrednionego
stanu struktury próbki. Powierzchnia przeáomu przebiega natomiast przez obszary, w których zapoczątkowanie i rozwój pĊkniĊcia jest najáatwiejszy, a wiĊc
poprzez obszary o szczególnych cechach mikrostruktury.
Dla wyjaĞnienia obserwowanych róĪnic pomiĊdzy wynikami otrzymanymi
ze zgáadów i przeáomów naleĪaáoby zwróciü uwagĊ na stan mikrosegregacji
chemicznej osnowy Īeliwa oraz jego strukturalne skutki.
Obszary graniczne ziaren eutektycznych są wzbogacone w wĊgiel i mangan [81]. Wobec powyĪszego, Īeliwo po zahartowaniu bĊdzie charakteryzowaü
siĊ wiĊkszym nasyceniem wĊglem martenzytu w obszarach granicznych ziaren
eutektycznych. W tych obszarach pozostaje po hartowaniu podwyĪszona zawartoĞü austenitu szczątkowego z uwagi na obniĪoną wartoĞü temperatury Ms. Skoro dyfraktogramy uzyskane z powierzchni przeáomu informują o obniĪonym
stĊĪeniu wĊgla w martenzycie i austenicie szczątkowym wzglĊdem dyfraktogramów z powierzchni zgáadu oraz mniejszej zawartoĞci austenitu szczątkowego, naleĪy przyjąü, iĪ pĊkanie w osnowie przebiega zasadniczo od grafitu do
grafitu, a nie wzdáuĪ powierzchni granicznej ziaren eutektycznych. Przeáom
Īeliwa wskazuje na kruche pĊkanie miĊdzykrystaliczne (rys. 117).

Rys. 117. Mikrofraktografia przeáomu kruchego miĊdzykrystalicznego próbki Īeliwa
o gruboĞci 3 mm austenityzowanego w temperaturze tA = 1025°C, cháodzonego do temperatury pokojowej, SEM, pow. 1000x
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4. WNIOSKI KOēCOWE
Przeprowadzone badania pozwalają na sformuáowanie nastĊpujących
wniosków.
x

Obróbka cieplna z przemianą eutektoidalną pozwala w szerokim zakresie
ksztaátowaü strukturĊ osnowy metalowej Īeliwa, determinującą cechy
uĪytkowe odlewów z niestopowego Īeliwa sferoidalnego.

x

Odlewy o najwiĊkszej plastycznoĞci lub zadanej relacji wáaĞciwoĞci plastycznych i wytrzymaáoĞciowych moĪna uzyskaü ferrytyzowaniem dwustopniowym w temperaturze tuĪ poniĪej Ar12. Z wykresu zaleĪnoĞci iloĞci
ferrytu i perlitu w funkcji czasu wycháadzania moĪna dokonaü wyboru
wartoĞci czasu gwarantującego poĪądane relacje iloĞciowe tych skáadników, a wiĊc potrzebne wáaĞciwoĞci mechaniczne.

x

Opracowane wykresy CTPc i zaleĪnoĞci struktury koĔcowej jako funkcji
prĊdkoĞci cháodzenia mogą sáuĪyü do prognozowania skáadu struktury
w duĪym zakresie zmiennoĞci gruboĞci Ğcianki odlewu podczas normalizowania. Informacje wynikające z przedstawionych wykresów CTPc, mogą byü wykorzystane przy doborze parametrów obróbki cieplnej (sposób,
temperatura austenityzowania, prĊdkoĞü podcháadzania lub cháodzenia),
podczas której niedopuszczalne jest wystąpienie w strukturze produktów
przemiany eutektoidalnej np. podczas wytwarzania Īeliwa ADI lub ulepszania cieplnego.

x

ZwiĊkszanie temperatury austenityzowania wydáuĪa czas początku izotermicznej przemiany eutektoidalnej w temperaturze bliskiej Ar11 z jednoczesnym jego skracaniem w temperaturze bliskiej Ar12. ZwiĊkszanie temperatury austenityzowania powoduje zatem zmniejszenie hartownoĞci Īeliwa.

x

WydáuĪenie czasu austenityzowania powoduje sukcesywne zmniejszanie
udziaáu przemiany perlitycznej podczas przemiany eutektoidalnej w warunkach izotermicznych.

x

W przypadku przemiany eutektoidalnej w warunkach anizotermicznych
wzrost temperatury austenityzowania skutkuje zwiĊkszeniem temperatury
Ar11 oraz Ar12 w przedziale prĊdkoĞci cháodzenia, w którym przemiana
rozpoczyna siĊ wg ukáadu metastabilnego z równoczesnym zmniejszeniem
wartoĞci temperatury Ar11 oraz Ar12 w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia,
w którym przemiana rozpoczyna siĊ wg ukáadu stabilnego.

x

ZwiĊkszanie temperatury austenityzowania sprzyja tworzeniu struktur wg
ukáadu metastabilnego.
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x

PrzyjĊte parametry austenityzowania i ciągáego cháodzenia nie wykazaáy
istnienia zakresu prĊdkoĞci cháodzenia, w którym moĪna by uzyskaü w niestopowym Īeliwie sferoidalnym caákowicie perlityczną osnowĊ.

x

Ujednorodnienie Īeliwa podczas austenityzowania oraz niĪsza temperatura,
od której rozpoczyna siĊ ciągáe cháodzenie poprzez zakres przemiany eutektoidalnej zwiĊksza hartownoĞü Īeliwa. Z tego powodu korzystna jest obróbka cieplna z wysokotemperaturowym austenityzowaniem i nastĊpnym
podcháodzeniem do zakresu nadkrytycznego z nastĊpnym ciągáym cháodzeniem.

x

Cechy stereologiczne grafitu, stan niejednorodnoĞci chemicznej i niejednorodnoĞci strukturalnej osnowy Īeliwa, wynikające z warunków krystalizacji pierwotnej mają znaczący wpáyw na kinetykĊ i strukturĊ koĔcową Īeliwa po przemianie eutektoidalnej w warunkach anizotermicznych. WiĊksza
powierzchnia wáaĞciwa grafitu, krótsze drogi dyfuzji (Īeliwo z drobnym
grafitem kulkowym lub páatkowym) sprzyjają przemianie wg ukáadu stabilnego. W wyniku ciągáego cháodzenia poprzez zakres temperaturowy
przemiany eutektoidalnej z prĊdkoĞcią 0,02 K/s Īeliwa z drobnym grafitem
kulkowym moĪna uzyskaü Īeliwo w peáni ferrytyczne.

x

Zarówno ferrytyzowanie dwustopniowe, jak i normalizowanie odlewów
gruboĞciennych z zabiegiem dáugotrwaáego austenityzowania sprzyja
zmniejszaniu niejednorodnoĞci twardoĞci na przekroju odlewu. Jest to pozytywny skutek obróbki cieplnej Īeliwa z przemianą eutektoidalną.

x

Wysoka temperatura austenityzowania (duĪa początkowa zawartoĞü wĊgla
w austenicie), maáa skáonnoĞü Īeliwa do grafityzacji podczas przemiany
eutektoidalnej oraz prĊdkoĞü cháodzenia wiĊksza od prĊdkoĞci cháodzenia
w powietrzu páyty o gruboĞci 12 mm (wiĊksza od ok. 1,3 K/s) są czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu siatkowego cementytu wtórnego. Warunków sprzyjających tworzeniu tego skáadnika struktury naleĪy zdecydowanie unikaü.

x

Badania fraktograficzne i dyfrakcyjne rentgenowskie identyfikują ĞcieĪkĊ
pĊkania Īeliwa, która biegnie od grafitu do grafitu, a nie poprzez granice
ziaren eutektycznych.
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KSZTAàTOWANIE STRUKTURY OSNOWY
NIESTOPOWEGO ĩELIWA SFEROIDALNEGO
STOSOWANEGO NA ELEMENTY MASZYN
Streszczenie
W przeglądzie literatury dotyczącej tematu pracy zwrócono uwagĊ na
wpáyw czynników związanych ze skáadem chemicznym Īeliwa i parametrami
austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną w warunkach izotermicznych lub
anizotermicznych.
Analiza danych literaturowych na temat ksztaátowania struktury Īeliwa sferoidalnego podczas obróbki cieplnej z przemianą eutektoidalną wskazuje na
rozbieĪnoĞci lub wrĊcz sprzecznoĞci, szczególnie w ocenie wpáywu parametrów
austenityzowania na kinetykĊ przemiany i strukturĊ koĔcową determinującą
wáaĞciwoĞci mechaniczne odlewów.
Do gáównych zagadnieĔ wymagających bliĪszego poznania zaliczono
wpáyw: sposobu i parametrów austenityzowania, wstĊpnie przeprowadzonych
zabiegów cieplnych, cech stereologicznych grafitu, wydzielania przedeutektoidalnego na efekty przemiany eutektoidalnej w warunkach izotermicznych lub
anizotemicznych.
Do badaĔ przyjĊto dwa gatunki niestopowego Īeliwa sferoidalnego róĪniące siĊ skáonnoĞcią do grafityzacji w stanie staáym. Odlano próbki YII (25 mm)
oraz YIV (75 mm).
Wpáyw poszczególnych czynników na przemianĊ eutektoidalną przedstawiono w postaci wykresów CTPi lub CTPc. PrzeĞledzono kinetykĊ przemiany
oraz sporządzono wykresy skáadu strukturalnego, w zaleĪnoĞci od czasu wycháadzania w warunkach izotermicznych lub prĊdkoĞci cháodzenia w warunkach
anizotermicznych. Wykresy te mają znaczenie dla praktyki obróbki cieplnej
Īeliwa. W przypadku przemiany zachodzącej w warunkach izotermicznych
pozwalają na wybór wartoĞci czasu wycháadzania, któremu odpowiada iloĞciowy skáad strukturalny, gwarantujący potrzebny zespóá wáaĞciwoĞci mechanicznych. Opierając siĊ na wykresach CTPc i strukturze koĔcowej po przemianie
w funkcji prĊdkoĞci cháodzenia moĪna prognozowaü strukturĊ i wáaĞciwoĞci
odlewu cháodzonego w sposób ciągáy np. podczas normalizowania.
Na próbkach dylatometrycznych i metalograficznych wykonano iloĞciowe
badania metalograficzne na mikroskopie Ğwietlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM). Dokonywano pomiarów twardoĞci, badaĔ dyfrakcyjnych rentgenowskich oraz liniowej mikroanalizy rentgenowskiej (MAR).
Podczas przemiany w warunkach izotermicznych wyĪsza temperatura austenityzowania skutkuje początkowym tworzeniem struktur metastabilnych. Są
one nietrwaáe w temperaturze bliskiej Ar11 i w trakcie wycháadzania ulegają
grafityzacji. Trwaáym produktem przemiany eutektoidalnej w temperaturze
bliskiej Ar11 jest ferryt. W wyniku przemiany eutektoidalnej w temperaturze tuĪ
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poniĪej Ar12 otrzymano po krótkim czasie wycháadzania duĪą zawartoĞü perlitu,
szczególnie w Īeliwie o maáej skáonnoĞci do grafityzowania. Utworzony cementyt grafityzuje. W trakcie badaĔ przemiany eutektoidalnej w warunkach
izotermicznych wykazano nieznany dotychczas wpáyw temperatury austenityzowania na kinetykĊ przemiany eutektoidalnej. Wzrost temperatury austenityzowania powoduje wydáuĪenie czasu do początku przemiany w temperaturze
bliskiej Ar11 z jednoczesnym jego skróceniem w temperaturze bliskiej Ar12.
ZwiĊkszanie czasu austenityzowania zaznacza siĊ zmniejszaniem skáonnoĞci Īeliwa do przyjmowania struktur wg ukáadu metastabilnego podczas przemiany w warunkach izotermicznych i wydáuĪaniem czasu do rozpoczĊcia przemiany. Zaobserwowane oddziaáywanie czasu austenityzowania wiąĪe siĊ z postĊpującym ujednorodnieniem Īeliwa.
Z badaĔ wpáywu temperatury austenityzowania na przemianĊ eutektoidalną
w warunkach anizotermicznych wynika, Īe zwiĊkszanie temperatury austenityzowania powoduje wzrost temperatury Ar11 i Ar12 w zakresie prĊdkoĞci cháodzenia, w którym przemiana rozpoczyna siĊ wyáącznie wg ukáadu metastabilnego. W zakresie prĊdkoĞci cháodzenia, w którym przemiana rozpoczyna siĊ wyáącznie wg ukáadu stabilnego temperatura Ar11 i Ar12 obniĪa siĊ ze wzrostem
temperatury austenityzowania. ZwiĊkszanie temperatury austenityzowania, od
której rozpoczyna siĊ ciągáe cháodzenie zmniejsza hartownoĞü Īeliwa i sprawia,
Īe w okreĞlonych warunkach moĪe prowadziü do krystalizacji bardzo szkodliwego skáadnika struktury Īeliwa – cementytu wtórnego w postaci siatki.
Celowe jest wysokotemperaturowe austenityzowanie Īeliwa z podcháodzeniem do temperatury tuĪ powyĪej Ar11 z nastĊpnym ciągáym cháodzeniem.
Wymienione zabiegi cieplne zmniejszają mikroniejednorodnoĞü chemiczną
i strukturalną, zapobiegają niebezpieczeĔstwu wydzielania cementytu wtórnego
i zwiĊkszają hartownoĞü.
Ferrytyzowanie lub normalizowanie z zabiegiem wysokotemperaturowego
austenityzowania, oprócz oczywistych zmian struktury i wáaĞciwoĞci mechanicznych Īeliwa, powoduje znaczące ujednorodnienie wáaĞciwoĞci mechanicznych na przekroju odlewu gruboĞciennego.
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FORMING OF THE MATRIX STRUCTURE
OF UNALLOYED DUCTILE IRON
USED IN MACHINE ELEMENTS
Summary
In the overview of the literature concerning the subject of this paper attention has been drawn to an influence of the factors connected to the chemical
composition of cast iron and austenitization parameters on the eutectoid reaction in the isothermal and anisothermal conditions.
Literature data analysis on the subject of structure shaping of ductile cast
iron during heat treatment with the eutectoid reaction indicates that there are
discrepancies or even contradictions, especially in the assessment of austenitization parameters’ impact on the reaction’s kinetics and the final structure that
determines mechanical properties of castings.
The following issues have been selected for a closer investigation: impact
of the way of austenitization and its parameters, impact of preliminary heat
treatment operations, impact of stereological graphite’s properties, impact of
a pre-eutectoid precipitation on the eutectoid reaction in the isothermal and
anisothermal conditions.
Two grades of plain ductile cast iron have been chosen for the research and
the two differ in their tendency for graphitization in the solid state. Samples YII
(25 mm) and YIV (75 mm) were cast.
The impact of each individual factors on the eutectoid reaction has been
shown in the form of TTT or CCT graphs. The reaction’s kinetics has been investigated and the graphs of the structural composition depending on the cooling time in the isothermal conditions and the cooling speed in the anisothermal
conditions. These graphs are relevant for practices of cast iron’s heat treatment.
In the case of the reaction that takes place in the isothermal conditions the
graphs make it possible to select the cooling time values, which in turn these
correspond to the quantitative structural composition that guarantees the needed
mechanical properties. By analyzing the CCT graphs and the final structure
after the reaction in the function of cooling speed it is possible to predict the
structure and properties of the casting cooled continuously, e.g. during normalization.
Quantitative metallographic research has been done on the dilatometric and
metallographic samples using a light microscope and a transmission electron
microscope (TEM). Hardness measurements, X-ray diffraction analysis, and
X-ray microanalysis EPMA have all been performed.
During the reaction in the isothermal conditions a higher austenitizing temperature results in an initial creation of metastable systems. These are impermanent in a temperature close to Ar11 and in the process of cooling they graphitize.
The permanent product of the eutectoid reaction is ferrite. In the process of the
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eutectoid reaction in a temperature just below Ar12, after a short time, a large
amount of pearlite was obtained – especially in the cast iron with a small tendency for graphitization. The created cementite graphitizes. In the course of the
eutectoid reaction analysis in the isothermal conditions there was revealed
a thus far unknown influence of austenitizing temperature on the kinetics of the
eutectoid reaction. A rise of the austenitizing temperature causes the increase of
the time that is needed to start the reaction in a temperature close to Ar11 with its
simultaneous decrease close to temperature Ar12.
The increase of the austenitizing time is characterized by a lesser tendency
for assuming structures according with the metastable system during the reaction in the isothermal conditions and the prolongation of time until the start of
the reaction. The influence of the austenitizing time is connected to the progressive homogenization of cast iron.
Analyzing the research on the impact of the austenitizing temperature on
the eutectoid reaction in the isothermal conditions it is evident that the increase
of the austenitizing time results in an increase of temperatures Ar11 and Ar12 in
the range of cooling time, in which the reaction starts exclusively according
with the metastable system. In the range of cooling time where the reaction
begins exclusively according with the stable system temperatures Ar11 and Ar12
decrease along with the austenitizing time increase. The fact of increasing the
austenitizing temperature from which the continuous cooling starts causes
a decrease of the hardenability of cast iron and leads in specific conditions to
the crystallization of a very harmful component of cast iron – pro-eutectoid
cementite in a grid form.
High-temperature austenitization of cast iron with a pre-cooling phase to
temperature just above Ar11 followed by a continuous cooling is a fully valid
operation. The listed heat treatment operations decrease chemical and structural
microsegregation, prevent a possible pro-eutectoid cementite precipitation, and
increase hardenability.
Ferritization and normalization with the process of high-temperature
austenitization, apart from the obvious changes in structure and mechanical
properties, cause significant homogenization of the mechanical properties at the
section of a thick-walled casting.

