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l. Wprowadzenie
Otrzymywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego o określonej strukturze, a tym
samym i właściwościach mechanicznych, wymaga stosowania odpowiedniego wsadu
metalowego celem uzyskania żeliwa wyjściowego o zadanym składzie chemicznym,
prawidłowo przeprowadzonego procesu sferoidyzacji i modyfikacji. W małych
odlewniach, które najczęściej nie dysponują drogą aparaturą do szybkiego oznaczania
składu chemicznego żeliwa, do bieżącej kontroli poszczególnych etapów procesu
sferoidyzacji stosuje się ocenę przełomu technologicznej próby prętowej [1] . Próba ta
pozwala na ocenę prawidłowości przebiegu procesu sferoidyzacji, jednak na jej
podstawie nie można wnioskować o strukturze osnowy badanego żeliwa sferoidalnego.
W artykule przedstawiono badania mające na celu wykorzystanie pomiaru prędkości
przechodzenia fali dźwiękowej przez ściankę odlewu na ocenę struktury żeliwa
sferoidalnego. Wykorzystano tutaj wpływ formy grafitu jak i struktury osnowy
metalowej na prędkość fali dźwiękowej [2,3]. Badania przeprowadzono na żeliwie
sferoidalnym otrzymanym w Odlewni Żeliwa w Radomsku i przeznaczonym na różne
asortymenty odlewów kształtek wodociągowych [4]. Dla tego rodzaju odlewów
wymagana jest minimalna wytrzymałość na rozciąganie 450 MPa i minimalne
wydłużenie 7%, co odpowiada wartościom pośrednim pomiędzy żeliwem sferoidalnym
klasy 450-1 O i 500-7 [5]. Wymagania te spełnia żeliwo sferoidalne o strukturze
ferrytycznej lub ferrytyczno-perlitycznej.
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2. Otrzymywanie żeliwa.
Wytop żeliwa prowadzono w żeliwiaku <1> 900 mm z dmuchem podgrzewanym i
wzbogaconym w tlen. Tlen do dmuchu wprowadzano za pomocą instalacji tlenowej
produkcji niemieckiej firmy LINDE AG o wydatku tlenu do 150m3/h przy ciśnieniu 16
bar. Przeprowadzone badania wykazały, że maksymalne wzbogacenie dmuchu w tlen po
kilkunastu minutach podnosi temperaturę żeliwa na rynnie o ok. 150°C przy nie
zmienionym rozchodzie koksu . Przy 15% rozchodzie koksu i temperaturze dmuchu 370
- 390 ° C otrzymywano na rynnie spustowej żeliwo o temperaturze 1530- 1550°C. Wsad
metalowy oparty był na surówce Purofex (selekcjonowana surówka przeróbcza
importowana z Rosji), surówce hematytowej LH i złomie obiegowym z żeliwa szarego i
sferoidalnego oraz elektrokostkach krzemowych uzupełniających planowaną zawartość
Si we wsadzie. Udział surówek we wsadzie metalowym wynosił 60%, przy czym
analizowane wytopy różniły się udziałem poszczególnych surówek we wsadzie [4].
Dwie tony ciekłego żeliwa wyjściowego do sferoidyzacji wlewano do zbiornika
wolnostojącego połączonego rynną spustową z żeliwiakiem. W zbiorniku żeliwo
poddawano sferoidyzacji prętami magnezu wprowadzanymi w otwór zbiornika przy
użyciu podajnika. Modyfikację prowadzono żelazokrzemem FeSi75 w czasie
przelewania żeliwa ze zbiornika do kadzi zalewowej . Przy wytopie żeliwa prowadzono
kontrolę wsadu metalowego (surówki i złomu), wsadu niemetalowego (koksu i topnika),
parametrów pracy że liwiaka, temperatury żeliwa oraz procesu sferoidyzacji
i modyfikacji przy pomocy technologicznej próby prętowej [I] . Z otrzymanego żeliwa
odlewano kształtki wodociągowe oraz wlewki próbne typu Y2 [6] .

3. Metodyka i wyniki

badań.

Badania ustalenia zależności pomiędzy strukturą otrzymanego żeliwa a prędkością
rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej przeprowadzono na próbkach wyciętych z
wlewków typuY2 oraz odlewach kołnierzy i zwężek (rys. l) odlanych z tej samej kadzi
zalewowej. Badaniami objęto odlewy otrzymane z różnych wytopów, przy czym z
jednej kadzi odlano trzy wlewki Y2 i co najmniej dziesięć kołnierzy lub zwężek. Z
wlewków Y2 wykonywano próbki do badania właściwości mechanicznych i oceny
struktury. Badania właściwości mechanicznych otrzymanego żeliwa obejmowały
pomiary wytrzymałości na rozciąganie Rrru wydłużenia względnego A5 i umownej
granicy plastyczności Ro.2 podczas statycznej próby rozciągania na zrywarce ZWICK
1488. Strukturę żeliwa badano na mikroskopie optycznym przy powiększeniach od 100
do 400 razy na zgładach nietrawionych i trawionych odczynnikiem Mil5 oceniając
wydzielenia grafitu oraz osnowę metalową. Pomiaru prędkości fali ultradźwiękowej
dokonano w ściankach odlewów kołnierzy i zwężek oznaczonych na rysunku l . W
jednym odlewie dokonano pomiaru w czterech miejscach równomiernie rozłożonych na
obwodzie. Przed pomiarem powierzchnie do których przykładano głowice oczyszczono
z masy formierskiej i smarowano olejem sprzęgającym . Grubość ścianki odlewu, przez
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którą przechodziła

fala ultradźwiękowa, mierzono z dokładnością do 0,0 l mm. Pomiar
fali ultradźwiękowej przeprowadzono prędkościomierzem firmy AMEX
stosując l MHz głowicę o średnicy 20 mm. Wyniki przeprowadzonych badań
zestawiono w tabeli l, a przykładowe zdjęcia struktur metalograficznych badanego
żeliwa na rysunkach 2 i 3.
prędkości

a)

b)

a)

Rys. l . Rysunki odlewów kształtek wodociągowych:
b) zwężka;~ punkty pomiaru prędkości fali ultradźwiękowej

kołnierz;

Fig. l. Drawings of cast plumbing fittings: a) pipe tlange; b) reducing pipe fitting;

~

measuring

points for ul trasonic wave vetocity measurement

Przeanalizowano żeliwo otrzymane z 18-tu wytopów i w zależności od struktury
podzielono je na trzy grupy (tab. 1). Do pierwszej grupy zaliczono żeliwo w którym
grafit kulkowy nieregularny występował w skojarzeniu z innymi formami, jednak
przede wszystkim z grafitem krętkowym (rys. 2b). Osnowa metalowa tego żeliwa była
ferrytyczno - perlityczna. Wydłużenie As nie przekraczało 4% a wytrzymałość Rm była
mniejsza od 450 MPa i odlewy z tego żeliwa kwalifikowano jako wadliwe. Prędkość
przechodzenia fali ultradźwiękowej przez ścianki odlewów kołnierzy i zwężek
wodociągowych była mniejsza od 5000 mis. Do drugiej grupy zaliczono żeliwo z
grafitem kulkowym regularnym (rys. 2a) , ale w których wydłużenie As nie przekraczało
wymaganych 7% a wytrzymałość Rm była większa od wymaganych 450 MPa. Struktura
tego żeliwa była perlityczno-ferrytyczna, przy czym ilość ferrytu nie przekraczała 50%
(rys. 3b) i odlewy z tego żeliwa musiały być poddane obróbce cieplnej.
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Tabela l. Zestawienie wyników badań żeliwa otrzymanego z analizowanych wytopów
Table l. Tabułated results of examination of cast iron from analysed heats.
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Rys. 2. Struktura żeliwa sferoidalnego, zgład nietrawiony:
a) grafit kulkowy regularny; b) grafit kulkowy nieregularny w skojarzeniu z krętkowym
Fig. 2. SG iron structure, unetched microsection:
a) regular nodular graphite; b) irregular nodular graphite combined wilh vermicular grapbite
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Rys. 3. Struktura żeliwa sferoidalnego, zgład trawiony odczynnikiem Mi15:
a) osnowa ferrytyczna, grafit kulkowy regularny; b) osnowa perlityczno - ferrytyczna,
grafit kulkowy regularny
Fig. 3. SG iron structure, etched with Mil5 reagent:
a) ferritic matrix, regular nodułar graphite; b) pearłitic-ferritic matrix, regular nodular grapbite

Prędkość

przechodzenia fali ultradźwiękowej przez ścianki tych odlewów
w granicach od 5600 do 5800 m/s. Do grupy trzeciej zaliczono żeliwo o
minimalnym 7% wydłużeniu A5 i minimalnej wytrzymałością Rm= 450 MPa. Żeliwo to
charakteryzowało się strukturą ferrytyczną (rys. 3a) lub ferrytyczno - perlityczną, przy
czym ilość perlitu nie przekraczała 40%, a grafit występował w formie kulkowej
regularnej. Odlewy otrzymane z żeliwa zaliczonego do tej grupy spełniały wymagania
już w stanie lanym i były kwalifikowane jako dobre. W odlewach z tego żeliwa
prędkość przechodzenia fali ultradźwiękowej mieściła się w granicach 5200 - 5600 mis.
Różnice w strukturach żeliwa z analizowanych wytopów mogą być wynikiem
różnic w udziałach surówki LH i surówki Purofex we wsadzie metalowym oraz różnic w
prowadzeniu procesu technologicznego. Żeliwo wyjściowe do sferoidyzacji było
wytapiane w żeliwiaku okresowo i dlatego było oddzielone od wytopu żeliwa szarego
rożnych klas tzw. żeliwem ' przejściowym' . Zbyt mała ilość żeliwa przejściowego
wpływa na skład chemiczny, a szczególnie na zawyżoną zawartość manganu w żeliwie
wyjściowym do sferoidyzacji. Efekt ten może być jeszcze zwiększony w przypadku
dużego udziału surówki LH we wsadzie metalowym. Powoduje to wzrost ilości perlitu w
strukturze - a przez to obniżenie własności plastycznych . Do grupy drugiej (tab. l,
wiersz 2) zakwalifikowano głównie żeliwo otrzymane ze wsadu bez surówki Purofex lub
z 33% jej udziałem. Żeliwo zaliczone do grupy pierwszej (tab. l, wiersz l) zostało
zalane do form z przyczyn technicznych po upływie 30 minut od modyfikacji, co w
połączeniu z ewentualnie większym zgarem Mg w czasie sferoidyzacji może prowadzić
do zwyrodnienia grafitu kulkowego, a przeprowadzone technologiczne próby prętowe
nie uwidaczniają tego. Żeliwo o pożądanych
właściwościach plastycznych
mieściła się
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i wytrzymałościowych (tab. l, wiersz 3) otrzymano przy 100% udziale surówki Purofex
jak i l 00% udziale surówki LH, jednak w przypadku użycia tylko surówki LH żeliwo
sferoidalne wykazywało wydłużenie zbliżone do minimalnego, czyli nieznacznie
przekraczało 7%.

4. Podsumowanie
Pomiar prędkości przechodzenia fali ultradźwiękowej przez ściankę odlewu
pozwala z dużym prawdopodobieństwem na ocenę struktury żeliwa, a szczególnie na
formę występowania grafitu. Gdy prędkość ultradźwięku nie przekracza 5000 m/s
wskazuje to na degenerację grafitu kulkowego, a nawet występowanie grafitu w innej
formie, co obniża właściwości wytrzymałościowe i plastyczne żeliwa. Prędkość
ultradźwięku w ściankach odlewu przekraczająca 5600 m/s wskazuje na możliwość
występowania zbyt dużej ilości perlitu w strukturze i niedotrzymanie wymaganych
właściwości plastycznych w stanie lanym. Odlewy takie można naprawić poprzez
wyżarzanie, co podnosi jednak koszty wytwarzania odlewów. Prędkość ultradźwięku w
ściankach badanych odlewów, mieszcząca się w granicach 5200-5600 m/s, wskazuje na
strukturę zapewniającą pożądane właściwości mechaniczne.
Kontrola prędkości rozchodzenia się ultradźwięku w żeliwie sferoidalnym
celem oceny jego struktury i właściwości mechanicznych może być szczególnie
przydatna w małych odlewniach, które nie dysponują nowoczesną aparaturą do szybkiej
kontroli składu chemicznego. W celu przeprowadzenia kontroli ultradźwiękowej przed
zalaniem form należałoby odlać specjalne odlewy próbne, najlepiej w kształcie płyty i
mierzyć w nich prędkość ultradźwięku. Porlobnie oceniać można także strukturę żeliwa
szarego, wyjściowego do sferoidyzacji
jak i żeliwa białego otrzymanego po
wprowadzeniu magnezu.
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