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1. Żeliwo – charakterystyka zagadnień mate-
riałowych

Żeliwo niestopowe najczęściej zawiera od 2,5 do 4,5% 
węgla. Węgiel ten występuje w żeliwie w różnej postaci, co 
determinuje klasy( kację żeliwa (rys. 1) jako:

szare z węglem w postaci gra( tu,
białe z węglem w postaci cementytu,
pstre (połowiczne), w  których mamy jednocześnie ce-
mentyt i gra( t. 

Rys. 1. Struktura żeliw z uwzględnieniem postaci gra( tu: I – żeliwo białe; 
Ia –połowiczne, II – szare perlityczne, IIb – szare ferrytyczno-perlityczne, 
III – szare ferrytyczne, IV sferoidalne, V – ciągliwe Maurera; opracowanie 

własne na podstawie [1]

W czasie procesów metalurgicznych, gra( t może być roz-
drobniony (żeliwo mody( kowane) lub poddany sferoidyza-
cji (żeliwo sferoidalne), a  podczas procesów długotrwałych 
w strukturze żeliwa ciągliwego można uzyskać tzw. węgiel ża-
rzenia (gra( t kłaczkowy). W żeliwie może być więcej odmian 
kształtów wydzieleń gra( tu. W normie PN-75 H-04661 [4] za 
pomocą wzorców przedstawiono dziewięć odmian kształtu 
wydzieleń gra( tu, natomiast w normie PN-EN ISO 945-1 [7] ich 
formę przyporządkowuje  się odpowiednio do sześciu wzor-
ców. W rzeczywistości można wyróżnić więcej postaci gra( tu. 
Ostatnio, najczęściej mówi się o żeliwach ADI z gra( tem we-
rmikularnym (robaczkowym), które jest poddawane hartowa-
niu z  przemianą izotermiczną. Taka postać gra( tu w  żeliwie 
została ujęta w normie [6]. Jednym z tradycyjnych wykresów 
przedstawiających strukturę żeliwa w zależności od zawarto-
ści węgla i krzemu jest wykres E. Maurera (rys. 2).

Postać gra( tu w żeliwie ma ogromny wpływ na ich wła-
ściwości:

działa jako karb wewnętrzny, stanowiąc nieciągłość 
w materiale,
polepsza skrawalność,
zmniejsza skurcz odlewniczy,
poprawia właściwości ślizgowe,
sprzyja tłumieniu drgań (rys. 3), 
podnosi wytrzymałość zmęczeniową.

Istotny wpływ na proces gra( tyzacji wywiera zawar-
tość domieszek i  zanieczyszczeń: krzem i  fosfor sprzyjają 
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gra( tyzacji, natomiast mangan i siarka – jej przeciwdziałają, 
jednakże zarówno fosfor, jak i siarka tworzą eutektyki2 (sto-
sunkowo niskotopliwe) i traktuje się je, jako zanieczyszcze-
nia. Bezpośrednie wydzielanie się gra( tu powoduje zarod-
kowanie heterogeniczne na nierozpuszczonych cząstkach 
faz stałych. Liczbę zarodków można sztucznie zwiększać 
wprowadzając odpowiednie substancje, np.: żelazo-krzem 
do ciekłego stopu. Proces taki nazywa się mody( kacją.

Rys. 2. Struktura żeliwa w zależności od zawartości węgla i krzemu 
według E. Maurera; opracowanie własne na podstawie [9]: pole I – żeliwo 

białe, II – strefa przejściowa, III – żeliwo szare perlityczne, IV – strefa 
przejściowa, V – żeliwo szare ferrytyczne

Rys. 3. Tłumienie drgań: (a) w stali, (b) w żeliwie sferoidalnym, (c) w żeliwie 
szarym z gra( tem płatkowym: na podstawie [8]; żeliwo sferoidalne 

tłumi drgania gorzej niż żeliwo o gra( cie płatkowym, lecz ma lepsze 
właściwości wytrzymałościowe i plastyczne [9]

Żeliwo sferoidalne jest jednym z materiałów, często ba-
danych w  Instytucie Kolejnictwa. Żeliwo szare z  gra( tem 
sferoidalnym standardowo ujęto w obowiązującej normie 
europejskiej PN-EN 1563:2018 [5]. Przykładowe właściwo-
ści mechaniczne dla poszczególnych gatunków żeliwa sfe-
roidalnego przedstawia tablica 1.

2. Preparatyka próbek żeliwnych

Podstawowa wiedza na temat specy( ki materiału jest 
konieczna do rozpoczęcia preparatyki zgładu3. Badania 

2 Mieszaniny dwóch lub więcej faz o określonym składzie, które wydzielają się z roztworów ciekłych w pewnej temperaturze.
3 Zgład metalogra( czny – pobrana skośnie, poprzecznie lub podłużnie względem osi materiału i odpowiednio przygotowana próbka wykorzystywana 
do badań mikroskopowych lub makroskopowych. Przygotowanie zgładów metalogra( cznych związane jest z wycięciem próbki, przez co badania nale-
żą do metod badań niszczących.

Tablica 1
Właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego określane w próbkach pobieranych z wlewków próbnych oddzielnie 

odlewanych według PN-EN 1563:2018 (E) [8]

Oznaczenie materiału Wytrzymałość na 
rozciąganie Rm [MPa]

Umowna granica 
plastyczności R0,2 [MPa]

Wydłużenie A [%]
Symbol (gatunek) Numer

EN-GJS-350-22LT1) 5.3100 350 220 22

EN-GJS-350-22RT2) 5.3101 350 220 22

EN-GJS-350-22 5.3102 350 220 22

EN-GJS-400-18LT1) 5.3103 400 240 18

EN-GJS-400-18RT2) 5.3104 400 250 18

EN-GJS-400-18 5.3105 400 250 18

EN-GJS-400-15 5.3106 400  250 15

EN-GJS-450-10 5.3107 450 310 10

EN-GJS-500-7 5.3200 500 320 7

EN-GJS-600-3 5.3201 600 370 3

EN-GJS-700-2 5.3300 700 420 2

EN-GJS-800-2 5.3301 800 480 2

EN-GJS-900-2 5.3302 900 600 2
1) LT dla niskiej temperatury, 2) RT dla temperatury pokojowej
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makro- i mikroskopowe żeliwa rozpoczynają się od odpo-
wiedniego przygotowania próbki. Część tych badań wyko-
nuje  się na zgładzie nietrawionym, stąd konieczność bar-
dzo dokładnego wyszlifowania oraz wypolerowania próbki. 
Do tego celu, w Instytucie Kolejnictwa jest wykorzystywa-
na szli( erko-polerka Rotopol 22 ( rmy Struers (rys. 4).

Rys. 4. Szli( erko-polerka Rotopol 22 ( rmy Struers [fot. autor]

Powodzenie badań makro- i mikroskopowych zależy od 
dokładności i jakości przygotowania zgładu metalogra( cz-
nego. W  czasie przygotowania próbek, na każdym etapie 
obróbki powierzchni niezwykle ważne jest unikanie nad-
miernego nacisku na powierzchnię próbki i jej przegrzewa-
nia. Proces szlifowania dokładnego kończy się przy tarczach 
(papierach) o  najdrobniejszej ziarnistości, przy czym jego 
gradacja zależy od rodzaju przygotowywanego materiału, 

a także od charakteru badań. Po szlifowaniu, próbki pod-
daje się mechanicznemu polerowaniu, które prowadzi  się 
na wirującej tarczy pokrytej suknem, na które nanosi  się 
materiały ścierne na bazie diamentu o różnej gradacji lub 
płynną zawiesinę tlenku glinu (Al2O3).

W przypadku żeliwa, niewystarczająco dokładny pro-
ces przygotowawczy może spowodować błędną ocenę wy-
dzieleń gra( tu. Porównanie prawidłowo i  nieprawidłowo 
przygotowanej próbki przedstawiają rysunki 5 i 6 [3].

Ponieważ wiele gatunków żeliwa ma tendencję do ko-
rozji, czyszczenie musi być szybkie i  zawsze powinno być 
przeprowadzane zimną wodą. Nie wolno jednak pozosta-
wiać próbki w kontakcie z wodą. Z tego powodu zalecane 
jest dokładne spłukanie jej etanolem i szybkie suszenie sil-
nym strumieniem ciepłego powietrza. W przypadku żeliwa 
z wyjątkowo silną skłonnością do korozji podczas polero-
wania, zaleca się stosowanie bezwodnej zawiesiny diamen-
towej (DP-A) i lubrykantów4.

W stanie nietrawionym próbki żeliwne bada  się w  celu 
oceny kształtu, wielkości i  rozmieszczenia wydzieleń gra( -
tu. Podczas tych badań można ewentualnie ocenić porowa-
tość, pęknięcia lub większe wady odlewu. Po wstępnej oce-
nie próbkę można wytrawić pod względem zbadania mikro-
struktury za pomocą 2−4% Nitalu (roztworu kwasu azoto-
wego i alkoholu etylowego). Odczynnik ten ujawnia granice 
ziaren ferrytu, strukturę stopu i trawi granice ziaren. Żeliwa 
z gra( tem zwykle nie są poddawane polerowaniu elektroli-
tycznemu, ponieważ gra( t jest wypłukiwany przez elektrolit. 
Jeśli jednak wymagana jest tylko szybka identy( kacja mikro-
struktury matrycy, można zastosować polerowanie elektro-
lityczne, a następnie trawienie. Niektóre gatunki żeliwa ADI 
poddaje się trawieniu barwnemu odczynnikiem Beraha (roz-
tworu kwaśnego > uorku amonu i kwasu solnego).

Rys. 5. (a) Niewystarczająco wypolerowana powierzchnia żeliwa szarego, (b) dobrze wypolerowana powierzchnia żeliwa szarego przed trawieniem [3]

4 Ogólnie jest to substancja zmniejszająca tarcie pomiędzy dwiema dowolnymi, znajdującymi się w ruchu powierzchniami, inaczej smar.
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3. Ocena mikrostruktury żeliwa

Ocena mikrostruktury żeliwa sferoidalnego, z  którego 
wykonywane są np.: kotwy typu SB3/4 (rys. 7) umieszcza-
ne w podkładach strunobetonowych, jest jednym z punk-
tów obowiązkowych badań zgodnie z wytycznymi podany-
mi w Krajowej Ocenie Technicznej [2].

Zgodnie z  wymaganiami, w  badaniach należy wska-
zać udziały ferrytu i  perlitu w  mikrostrukturze, zawartość 
cementytu oraz kształt wydzieleń gra( tu. W  niektórych 
przypadkach podaje się również wielkość wydzieleń gra( -
tu. Oceny dokonuje się na drodze porównania z wzorcami 
umieszczonymi w normach [4, 7].

Obserwację mikrostruktur wykonuje się za pomocą mi-
kroskopu optycznego (Neophot lub Keyence), który przed 
rozpoczęciem badań należy uzbroić w odpowiedni okular 
oraz obiektyw. W  przypadku badań polegających na po-
równaniu z wzorcami można posłużyć się powiększeniem 

×100, można jednak obserwować mikrostrukturę w  więk-
szych powiększeniach, a pomiary składników mikrostruktu-
ry (np.: gra( tu) odnosić do wielkości rzeczywistej (rys. 8, 9).

4. Podsumowanie

Badania mikroskopowe żeliwa są często wykonywane 
w  Instytucie Kolejnictwa. Odpowiednia preparatyka po-
wierzchni zgładu jest podstawą do rozpoczęcia badań mi-
kroskopowych, a doświadczenie i przygotowanie meryto-
ryczne personelu badawczego jest kluczem do prawidło-
wej oceny mikrostruktury. W  przypadku obserwacji wy-
dzieleń gra( tu w żeliwie jest to szczególnie istotne. Kompe-
tencje zarówno w  zakresie prawidłowego przygotowania 
próbki, jak i oceny jej mikrostruktury potwierdzane są okre-
sowo w badaniach biegłości i porównań międzylaborato-
ryjnych. I choć kryteria oceny mogą wydawać się miękkie 

Rys. 6. (a) Niewystarczająco wypolerowana powierzchnia żeliwa sferoidalnego, (b) dobrze wypolerowana powierzchnia żeliwa sferoidalnego po trawieniu [3]

Rys. 7. (a) Kotwa żeliwna przed zastosowaniem, (b) kotwa żeliwna jako element systemu przytwierdzenia [fot. autor]
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i zależne od oka obserwatora, należy podkreślić, że te ba-
dania są miarodajną informacją o prawidłowo przeprowa-
dzonym procesie produkcyjnym materiału.

Rys. 8. Określenie wielkości wydzieleń gra( tu za pomocą mikroskopu cy-
frowego Keyence [fot. autor]

Rys. 9. Mikrostruktura kotwy z żeliwa sferoidalnego gatunku 
EN-GJS-500-7 wykonana mikroskopem cyfrowym Keyence; zawartość 

perlitu 30−40%, stopień sferoidyzacji Gf9 (gra( t kulkowy), średnica 
wydzieleń Gw45 (ocena zgodna z normą PN-75 H-04661) [fot. autor]
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