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OPTYMALIZACJA CHARAKTERYSTYK WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ŻELIWA 

SFEROIDALNEGO ADI NA PODSTAWIE ANALIZY NUMERYCZNEJ 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych, przeprowadzonych celem optymalizacji wytrzymałości żeliwa sfe-

roidalnego ADI. Badano wpływ rozmiarów i udziału względnego cząstek grafitu na wytrzymałość osnowy żeliwa. Obliczenia 

numeryczne przeprowadzono w programie ABAQUS dla płaskiego stanu naprężeń. Na podstawie analizy numerycznej ustalo-

no, że względny udział cząstek  = 8 % oraz rozmiar średnicy cząstki 8 m można przyjąć za optymalne. 

 

WSTĘP 

Zadania logistyczne stawiane przed inżynierami w zakresie 
projektowania wyrobów polegają przede wszystkim na analizie ich 
wytrzymałości i trwałości eksploatacyjnej. Głównym elementem 
determinującym własności wytworzonego produktu jest materiał 
zastosowany do jego produkcji. W dobie dzisiejszego rozwoju nau-
kowego oraz technologicznego ważna jest znajomość technologii 
obróbki materiałów inżynierskich celem uzyskania pożądanych 
charakterystyk, przede wszystkim wytrzymałościowych, dzięki wy-
tworzeniu mikrostruktury materiału o pożądanych cechach. Dobór 
odpowiedniego materiału jest podstawowym elementem optymali-
zacji procesu produkcyjnego. Nowoczesne sposoby projektowania 
mikrostruktury materiału pozwalają na zastosowaniu metod nume-
rycznych [1,2,3]. Jednym z narzędzi wspomagających proces pro-
jektowania jest oprogramowanie, wykorzystujące metodę elemen-
tów skończonych MES (ang. Finite Element Method – FEM). Korzy-
stanie z metod numerycznych pozwala na przeprowadzenie wstęp-
nej symulacji wytrzymałości i trwałości wyrobu, bez konieczności 
wykonywania prototypów, co wpływa korzystnie na minimalizację 
kosztów oraz czasu procesu projektowania. Ważnym zadaniem jest 
również optymalizacja mikrostruktury materiału analizowanego 
elementu za pomocą metod numerycznych.  

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych, 
celem których była optymalizacja budowy mikrostruktury żeliwa 
sferoidalnego ADI pod względem wysokiego poziomu charaktery-
styk wytrzymałościowych. Podczas symulacji numerycznych badano 
wpływ względnego udziału wydzieleń grafitu sferoidalnego w osno-
wie materiału, wpływ rozmiarów oraz gęstości cząstek grafitu na 
własności wytrzymałościowe żeliwa ADI.      

1. BADANY MATERIAŁ 

Materiałem poddanym analizie było żeliwo sferoidalne ADI EN-
GJS-1050-6. Materiał ten, dzięki swoim właściwościom, znajduje 
zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, m.in. w przekładniach, 
elementach zawieszenia, kołach zębatych pierścieniowych, także w 
przemyśle energetycznym, np. w częściach turbin, armaturze [4]. 
Według normy [5] charakterystyki wytrzymałościowe żeliwa sferoi-

dalnego ADI dla elementów o grubości t < 30 mm wynoszą: Re ≥ 
700 MPa, Rm ≥ 1050 MPa, A5 ≥ 6%, HBW = 320-380. Charaktery-
styki wytrzymałościowe materiału wyznaczono również poprzez 
przeprowadzenie jednoosiowej próby rozciągania. Badaniu podda-
no próbkę okrągłą pięciokrotną, o początkowej średnicy 5 mm. 
Próbkę rozciągano do zniszczenia. Na rysunku 1 pokazano wykres 
rzeczywistych naprężeń i odkształceń materiału, natomiast w tabeli 
1 przedstawiono własności wytrzymałościowe żeliwa sferoidalnego 
ADI. 

 
Rys. 1. Wykres rzeczywistych naprężeń i odkształceń żeliwa sferoi-
dalnego ADI 

 Re [MPa] Rm [MPa] E [MPa]  

Dane wg normy [5] ≥ 700 ≥ 1050 165 000 0,27 

Dane doświadczalne 736,88 1070,18 155 550 0,3 

Tab. 1. Właściwości wytrzymałościowe analizowanego żeliwa sfero-
idalnego  

 

1.1. Mikrostruktura żeliwa sferoidalnego ADI EN-GJS-
1050-6 

Mikrostrukturę analizowanego żeliwa ADI charakteryzuje 
osnowa ausferrytyczna, w której znajdują się wydzielenia grafitu 
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sferoidalnego. Jak wykazały badania [6,7], rozmiar średnic cząstek 
grafitu kulkowego waha się od 1 do 15 µm. Odległość pomiędzy 
cząstkami wynosi od 2 do 40 µm. Udział cząstek grafitu w osnowie 
oszacowano na poziomie    8,02%. Na rysunku 2 przedstawiono 
zdjęcia mikrostruktury żeliwa sferoidalnego ADI.  

a)  

b)  
Rys. 2. Morfologia mikrostruktury żeliwa sferoidalnego ADI EN-
GJS-1050-6, powiększenie: a) 100x b) 1000x  

2. OBLICZENIA NUMERYCZNE 

Celem obliczeń numerycznych była analiza wpływu wielkości i 
względnego udziału cząstek grafitu kulkowego w osnowie żeliwa na 
wytrzymałość materiału. Obliczenia numeryczne wykonano przy 
użyciu oprogramowania ABAQUS ver.6.12-2 [8]. Badania nume-
ryczny oparto na dwóch różnych koncepcjach. W pierwszej anali-
zowano wpływ względnego udziału cząstek grafitu na wytrzymałość 
materiału. W drugiej koncepcji badano wpływ rozmiarów i gęstości 

rozlokowania   (dyspersyjności)  cząstek na wytrzymałość, przy 
zachowaniu stałego względnego udziału grafitu. Obliczenia nume-
ryczne przeprowadzono dla płaskiego stanu naprężeń. Do charakte-
rystyki materiału osnowy wykorzystano model materiałowy żeliwa 
uzyskany w jednoosiowej próbie rozciągania: moduł Younga E 

=155550 MPa, współczynnik Poissona=0,3. Nieliniowa część 
definiowana była poprzez pary punktów reprezentujące rzeczywiste 
naprężenie i odkształcenie z zakresu plastycznego. Model materia-
łowy cząstek grafitu przyjęto jako liniowo-sprężysty z modułem 

Younga E=15 000 MPa, oraz współczynnikiem Poissona = 0,3, wg 
zaleceń pracy [9]. 

2.1. Analiza numeryczna przy założeniu zmiany 
względnego udziału wydzieleń grafitu w osnowie żeliwa 
ADI 

Według pierwszej koncepcji przyjętej do obliczeń numerycz-
nych zakładano, że względny udział wydzieleń grafitu kulkowego w 
osnowie materiału zmienia się. W poszczególnych modelach zmia-

nie ulegały średnice cząstek grafitu, natomiast stała była ich liczeb-
ność, n = 16. W badaniach numerycznych obciążano elementarny 
kwadrat o wymiarze boku a, gdzie a = 0,1 µm. W polu elementar-
nego kwadratu równomiernie umieszczono 16 cząstek grafitu, o 
zmiennej średnicy. W tabeli 2 podano wymiary średnic cząstek oraz 
odpowiedni udział względny powierzchni grafitu w płaszczyźnie 
staliwa. Schemat modelu przyjętego do obliczeń numerycznych, 
wraz z zastosowanymi warunkami brzegowymi, przedstawiono na 
rysunku 3. Do prawej linii elementarnego kwadratu przyłożono 
warunki brzegowe blokujące jego ruch wzdłuż osi x(1) oraz obrót 
wokół osi y(2). Wzdłuż dolnej linii zablokowano ruch w kierunku osi 
y(2) oraz obrót wokół osi x(1). Elementarny kwadrat obciążano 
poprzez wymuszenie przemieszczenia, przyłożonego do jego lewe-
go boku.       

 
Rys. 3. Model wraz z warunkami brzegowymi przyjęty do obliczeń 
numerycznych wg pierwszej koncepcji  
 
 

Parametr: 
Model 

1 
Model 

2 
Model 

3 
Model 

4 
Model 

5 

Średnica cząstki 
grafitu [µm] 

5,64 8 13 16 20 

Udział wydzieleń 
grafitu [%] 

4,01 8,00 21,23 32,15 50,24 

Tab. 2. Rozmiar i względny udziału cząstek grafitu w modelach 
numerycznych wg pierwszej koncepcji 
 

Wyniki obliczeń numerycznych dla podejścia pierwszego 
przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Na wykresach z rysunku 4 poka-

zano zależności maksymalnych wartości naprężeń 11_max i maksy-

malnych wartości odkształceń 11_max, występujących w materiale 

osnowy żeliwa, od odkształcenia obciążającego 1. Dane przedsta-
wione na rysunku 4a nie wykazują czułości na zmianę wielkości 
cząstek (i ich gęstości) do poziomu naprężeń maksymalnych, po-
wstających w materiale osnowy żeliwa. W oddzielnych lokalnych 
obszarach na granicach cząstek grafitu maksymalne wartości na-
prężeń osiągają podobne wartości. Znacznie większa jest czułość 
materiału osnowy do naprężeń wysokiego poziomu od wielkości 
cząstek i ich udziału. Na rysunkach 5 po lewej stronie przedstawio-
no przykładowe obrazy obliczonych numerycznie pól naprężeń dla 

materiału o różnym udziale cząstek grafitu  dla przypadku obcią-

żenia równego 1=0,25. Obszar pola, w którym poziom naprężeń 

jest wysoki (11  > 1100 MPa), wzrasta wraz ze wzrostem względ-

nego udziału cząstek  (porównaj rysunki 5a1, 5b1, 5c1). W obsza-
rach tych poziom naprężeń jest wyższy dla modelu o wyższej gę-

stości rozlokowania cząstek grafitu . 
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a)  

b)  
  

Rys. 4. Wykresy zależności 11_max – 1 (a) oraz 11_max – 1 (b) dla 
modeli o różnym względnym udziale cząstek grafitu w osnowie 
żeliwa. 

 
a1): 1=0.25; =4%; max 11  =1182 MPa 

 

 
a2): 1=0.25; =4%; max 11  =1.459 

 

 
(b1): 1=0.25; =8%; max 11  =1193 MPa 

 

 
b2): 1=0.25; =8%; max 11 =1.645 

 

 
c1): 1=0.25; =21%; max 11  =1233 MPa 

 

 
c2): 1=0.25; =21%; max 11  =2.906 

Rys. 5. Obliczone numerycznie pola naprężeń (a1; b1; c1) i od-
kształceń (a2; b2; c2) dla modeli o rożnym udziale cząstek grafitu. 
 

Istotny wzrost maksymalnego poziomu lokalnych odkształceń 

11_max, występujących w materiale osnowy pomiędzy cząstkami 
grafitu obserwowano w przypadku wzrostu względnego udziału i 
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rozmiarów cząstek grafitu (Rys. 4b). Również wraz ze zwiększe-

poziom odkształceń 11> 1,00 (porównaj rysunki 5a2, 5b2, 5c2). 
Z przeprowadzonych obliczeń numerycznych wynika, że pro-

centowy udział grafitu poniżej 8% nieznacznie wpływa na wytrzyma-
łość żeliwa sferoidalnego ADI.   

2.2. Obliczenia przy założeniu stałego udziału wydzieleń 
grafitu w osnowie żeliwa ADI 

W drugiej koncepcji obliczeń numerycznych zakładano stały 
względny udział wydzieleń grafitu kulkowego w osnowie żeliwa 
sferoidalnego ADI na poziomie 8%, zmieniano natomiast wielkość 
kulek grafitu. W modelach numerycznych dokonywano zmian śred-
nicy oraz liczby cząstek grafitu w analizowanym obszarze (Rys. 6). 
Rozmiar i liczbę cząstek dla poszczególnych modeli przedstawiono 
w tabeli 3. Wymiary kwadratu elementarnego i warunki brzegowe są 
identyczne jak w koncepcji pierwszej.  

 

  
Rys. 6. Model i warunki brzegowe przyjęty do obliczeń numerycz-

nych wg drugiej koncepcji, dla stałego udziału cząstek = 8% 
 

Parametr: 
Model 

6 
Model 

7 
Model 

8 
Model 

9 

Liczba cząstek grafitu 4 9 16 25 

Średnica cząstki grafitu 
[µm] 

16 10,6 8 6,4 

Tab. 3. Parametry modeli numerycznych, przy założeniu stałego 
udziału cząstek grafitu w osnowie żeliwa ADI 

 
Wykresy numerycznie obliczonych naprężeń maksymalnych 

11_max od poziomu obciążenia 1 w osnowie żeliwa dla modeli o 
różnej ilości cząstek wykazują podobny przebieg jak w przypadku 

podejścia pierwszego – maksymalne wartości 11_max obserwowa-
ne w materiale są podobne (Rys. 7a). Wyraźne różnice występują 
dopiero podczas obserwacji map naprężeń (Rys. 8a, 8b). W żeliwie 
z dużymi cząstkami udział obszarów o wysokim poziomie naprężeń 

(11  >1000 MPa) jest znacznie wyższy w porównaniu do żeliwa z 
cząstkami o małych rozmiarach.  

Wykresy numerycznie obliczonych maksymalnych wartości od-

kształceń 11_max ź-
ną zależność od rozmiaru cząstek. Dla materiału zawierającego 
cząstki o małych rozmiarach poziom odkształceń jest znacząco 
niższy, niż dla materiału z cząstkami o rozmiarach dużych. Obrazy 
map odkształceń uzyskane w wyniku obliczeń numerycznych po-
twierdzają tą sugestię. W przypadku dużych cząstek pole odkształ-

ceń o poziomie 11  >1,00 w materiale osnowy żeliwa jest większe i 
układa się w ciągłe pasma plastyczności. Natomiast w materiale z 

cząstkami małymi, na ogół obszar z poziomem odkształceń 11  
>1,00 jest mniejszy oraz obszary te występują dookoła cząstek, a 
nie ciągłych pasm (porównaj rys. 8a2 i 8b2).  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zmniejszenie średnic 

cząstek grafitu poniżej 8 m nie wpływa istotnie na kształtowanie 
pół naprężeń i odkształceń w żeliwie sferoidalnym. Jakościową 
zmianę w kształtowaniu pól naprężeń i odkształceń odnotowano w 

przypadku zwiększenia średnic cząstek od 8 do 11 m. Dalszy 
wzrost średnic też nie powoduje znaczącego pogorszenia wytrzy-
małości osnowy żeliwa sferoidalnego.     

  

a)  

b)  
  (b) 
  

Rys. 7. Wykresy zależności 11_max – 1 (a) oraz 11_max – 1 (b) 
dla modeli o stałym udziale cząstek grafitu osnowie żeliwa 
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a1): 1=0.25; n=9; max 11  =1212 MPa 
 

 
a2): 1=0.25; n=9; max 11 =2.58  
 

 
b1): 1=0.25; n=25; max 11  =1194 MPa 
 

 
a2): 1=0.25; n=25; max 11  =1.56  
Rys. 8. Obliczone numerycznie pola naprężeń (a1; b1) i odkształ-

ceń (a2; b2) dla modeli o stałym udziale cząstek grafitu, =8%. 
  
 
 
 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych poka-
zano, że wytrzymałość żeliwa sferoidalnego zależy zarówno od 
rozmiarów cząstek grafitu, jak i od ich względnego udziału w mate-
riale osnowy grafitu. W obliczeniach numerycznych ustalono, że 
jakościowy wzrost wytrzymałości żeliwa uzyskuje się dla żeliwa o 
względnym udziale grafitu równym lub mniejszym niż 8% oraz o 

średnicach cząstek równych lub mniejszych niż 8 m.  
Ponieważ kolejne zmniejszenie udziału względnego cząstek 

grafitu i ich rozmiarów wykazało nieznaczny wpływ na wytrzymałość 

żeliwa sferoidalnego, udział względny  = 8% oraz rozmiar średnicy 

cząstki 8 m można przyjąć jako optymalne. 
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Optimization of the strength characteristics of austoferritic 
ductile iron ADI on the base of numerical analysis 

The paper presents the results of numerical investigation 

carried out to optimize the strength of austoferritic ductile 

iron ADI. The influence of size and density of the graphite 

particles on ductile iron strength were tested. Numerical 

calculation was performed using program ABAQUS for plain 

stress state. On the numerical analysis basis it was deter-

mined that relative share of particles  = 8 % and particle 

diameter equal 8 m are as optimal. 
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