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ВВССТТУУПП  
 

Видання збірки наукових праць конференції ««ССппееццііааллььннаа  ммееттааллууррггііяя::  
ввччоорраа,,  ссььооггоодднніі,,  ззааввттрраа»» нараховує більше десяти років і стало доброю 
традицією, яку кафедра не має намірів порушувати. 

Кожного року, в квітні місяці кафедра «Фізико-хімічні основи 
технології металів» Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» проводить науково-практичну 
конференцію і усі представлені на ній доповіді включаються до збірки 
праць. 

В цьому році редакційною колегією підготовлено 14-у збірку праць, 
до якої увійшли не тільки статті студентів і співробітників кафедри, а й 
роботи науковців із провідних навчальних закладів, академічних інститутів 
та промислових підприємств України та інших країн. 

В науково-практичній конференції прийняли участь 258 провідних 
науковців, промисловців, освітян, аспірантів та студентів із 42 освітніх, 
наукових та виробничих організацій України та інших держав, які 
представили 117 доповідей за тематикою конференції. 

Одночасно із традиційними науковими напрямками кафедри, а саме 
фундаментальними питаннями взаємодії металевих розплавів із газами, 
структуроутворенням сплавів при кристалізації і процесів рафінування 
металевих розплавів за допомогою методів спеціальної металургії, 
автоматизації металургійних та ливарних процесів, в останні роки 
колективом кафедри розпочаті дослідження в галузі створення нових 
матеріалів для металургії, ливарного виробництва, розробки нових 
технологій одержання феросплавів, а також формування захисних 
покриттів для деталей турбореактивних двигунів. 

За мету збірки редакційна колегія ставить не тільки відображення 
сучасного стану наукових пошуків. Одночасно ми намагаємось надати 
можливість аспірантам і студентам провести апробацію своїх досліджень, 
підготувати оглядові роботи по найбільш прогресивним процесам сучасної 
металургії і матеріалознавства, а також взяти участь в обговоренні 
наукових результатів. 

Як і в минулому році, до конференції приєдналися інформаційні 
партнери, які вже тривалий час співробітничають із кафедрою та 
інженерно-фізичним факультетом Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут». 

В першу чергу це компанія «Мелітек-Україна» (http://melitek-
ukraina.uaprom.net) яка спеціалізується в сфері виявлення «істинної 
структури» матеріалів, дослідження їх властивостей і складу. Вже довгий 

http://melitek-ukraina.uaprom.net/
http://melitek-ukraina.uaprom.net/
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час компанія організовує науково-практичні семінари для науковців і 
студентів факультету де представляє найбільш сучасні методи підготовки 
металографічних зразків і техніки їх дослідження. 

Другим нашим партнером виступає компанія «Оптек-Цайс» 
(http://optec-zeiss.uaprom.net). Ця компанія відома в першу чергу тим, що на 
українському ринку розповсюджує світлові, скануючи і трансмісійні 
мікроскопи компанії «Carl Zeiss», які зараз є одними з найбільш досконалих 
пристроїв для виявлення структури самого широкого спектру матеріалів. 
Поряд з обладнанням, компанія також розповсюджує програмне 
забезпечення для визначення кількісних параметрів структури матеріалів. 

Ще одним із наших партнерів є всесвітньо відома компанія «LECO 
Corporation» (http://www.ua.leco-europe.com) - виробник високоточного 
аналітичного і лабораторного обладнання для контролю якості продукції у 
таких напрямках як металургія та машинобудування. 

Одночасно із вдосконаленням самої збірки, з метою збільшення 
індексів цитування праць учасників конференції організаційний комітет в 
цьому році здійснив переведення  конференції в формати «Open Conference 
System» і «Open Journal System» створивши відповідний сайт конференції 
(http://smytt-metal.kpi.ua/smytt-metal). Усі учасники конференції мають 
можливість зареєструватися на сайті конференції і викласти свої матеріали 
для відкритого доступу. В наступному році конференцію планується 
повністю перевести у формат відкритого доступу. 

Від імені редакційної колегії бажаємо всім учасникам конференції 
творчого настрою, вагомих наукових здобутків і подальших успіхів в 
педагогічній і науковій роботі. 
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ІІннффооррммааццііййнниийй  ппааррттннеерр  ккооннффееррееннццііїї  ССММ--22001133  ––  
ккооммппааннііяя  ««ООППТТЕЕКК»»  

 
 

Компанія «ОПТЕК» є одним з найбільш потужних постачальників 
високотехнологічних рішень в галузі науки, освіти, медицини та 
промисловості. За головну мету компанія ставить створення і всебічний 
розвиток партнерських взаємовідносин із замовниками, що базуються на 
довірі і співробітництві. Головною стратегією компанії є досягнення 
партнерами переваги в сферах їхньої діяльності. 
 

Компанія «ОПТЕК» є ексклюзивним представником корпорації 
КАРЛ ЦЕЙСС, Німеччина. Компанія пропонує повну гамму 
мікроскопічного обладнання для дослідження структури металів, сплавів, 
керамік, тонких плівок, покриттів і нанорозмірних частинок. Компанія 
також здійснює сервіс, підтримку і супровід цього обладнання. 
 

Для комплексного вирішення завдань визначення структури і 
властивостей матеріалів компанія також здійснює поставки продукції 
провідних фірм, а саме: Junker & Partner (Німеччина), Dr. Heinrich 
Schneider Messtechnik (Німеччниа), MAHR (Німеччина), ACCRETECH 
TSK (Японія), ADCOLE (США). Матеріалозначе та метрологічне 
обладнання цих виробників використовується в аерокосмічній 
промисловості, машинобудуванні, при виробництві автомобілів і 
комплектуючих до них, створенні двигунів, медичного обладнання і 
неруйнівному контролі готової продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

19 
 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

20 
 

 



21 

 

УДК 621.74.043.2 

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИЛИВКІВ НА 

ГНУЧКІЙ АВТОМАТИЧНІЙ ДІЛЯНЦІ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ 

 

О. О. Антоневич, В. С. Богушевський 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

В даній статті наведено систему автоматичного контролю якості 

виливків на гнучкій автоматизованій ділянці. Запропоновано моделі 

маніпулятора для вилучення виливків з прес-форми машини лиття під 

тиском та ультразвукового автоматизованого сканера для виявлення 

внутрішніх та поверхневих дефектів виливка.  В основу технологічного 

рішення покладено контроль за критерієм якості шляхом регулювання 

швидкості пресування, тиску підпресування та тривалості зростання 

його пікового значення. Приведено основні рівняння розрахунку величини 

компенсуючого впливу параметрів на якість виливка та виведено рівняння 

критерію якості. Виявлення дефектів виливка в процесі роботи машини 

ЛПТ підвищує кількість якісних виливків, за рахунок зміни керуючих 

параметрів без зупинки процесу виробництва 

 

В данной статье приведена система автоматического контроля 

качества отливок на гибком автоматизированном участке. Предложены 

модели манипулятора для извлечения отливок из пресс-формы машины 

литья под давлением и ультразвукового автоматизированного сканера для 

обнаружения внутренних и поверхностных дефектов отливки. В основу 

технологического решения положен контроль по критерию качества 

путем регулирования скорости прессования, давления подпрессовки и 

продолжительности роста его пикового значения. Приведены основные 

уравнения расчета величины компенсирующего влияния параметров на 

качество отливки и выведено уравнение критерия качества. Выявление 

дефектов отливки в процессе работы машины ЛПД повышает 

количества качественных отливок за счет изменения управляющих 

параметров без остановки процесса производства 

 

In this article automatic quality control system for flexible automated shop 

is shown. A model of the manipulator to extract the casting from the mold of die-

casting machine and automated ultrasonic scanner to detect internal and 

surface defects in the casting are proposed. The basis of the decision process is 
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monitoring thought the quality criteria by regulating the speed of pressing, 

molding pressure and duration of the growth of its peak value. Shown basic 

equations of compensatory parameters affect the quality of casting and derived 

equations quality criteria. Identification of casting defects in the die-casting 

process increases the number of quality castings by changing the control 

parameters without stopping the production process 

 

Вступ  
Незважаючи на високу механізацію виробничих ділянок лиття під 

тиском (ЛПТ), та встановлення сучасних систем керування первинний 

контроль якості виливка здійснюється оператором машини візуально. При 

цьому повертаються на переплавку до 15 % виливків.  При обслуговуванні 

одним ливарником декілька машин ЛПТ, візуальний контроль виливків 

суттєво знижує продуктивність. Крім того, ливарник не в змозі з 

однаковою точністю визначати зовнішні дефекти виливка, а тим паче 

внутрішні дефекти такі, як пористість, неметалеві включення та усадочні 

дефекти [1]. Тому одним з напрямів розвитку замкнутих систем керування 

є включення до них контурів виявлення, як поверхневих так і внутрішніх 

дефектів виливків, без прямого втручання людини. 

В теперішній час основні зусилля дослідників направлені на 

створення систем керування окремими машинами ЛПТ, при цьому 

перевага надається інформаційним системам [2] і системам програмного 

управління [3]. В замкнутому режимі працюють окремі контури 

(регулювання температури металу і форми, тиску пресування, швидкості 

прес-поршня) [4]. При цьому важко забезпечити необхідну якість відливок 

в першу чергу із-за відсутності автоматичного зворотного зв’язку. 

Приведені в статті дослідження проводились в Національному 

технічному університеті України “КПІ” за темою „Математична модель і 

система управління машинами лиття під тиском”, Державний 

реєстраційний номер 0112U002173. 

 

Постановка задачі 

Метою дослідження є підвищення якості виливка за рахунок 

створення засобів автоматичного контролю якості.  

Дослідження проводились на машині лиття під тиском 

А711А07(А711А08) в процесі поточного виробництва, При побудові 

математичної моделі керування застосовувалися основні положення теорії 

металургійних процесів і практики ливарного виробництва, теорії 

автоматичного керування, основи математичного моделювання. Обробка 

результатів здійснювалась на ПЕОМ. 
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Результати досліджень 

Для підвищення ефективності роботи в системах автоматизації машин 

ЛПТ необхідно розглядати не лише автоматизацію окремих функцій 

(підпресовка, тиск пресування і т.д.), а й розглядати критерій 

оптимального керування якістю та проводити аналіз якості виливка в темпі 

з процесом. В якості критерію керування вибрано коефіцієнт первинного 

виходу виливків, k, що дорівнює 

 

зпр n/nk  ,   max10 k  

де прn – кількість придатних виливків; 

зn – загальна кількість виливків. 

 

Без уточнення оцінок технологічних параметрів в моделі неможливо 

із заданою точністю передбачити якість виливків для кожного наступного 

циклу і, отже, керувати процесом. Тому для його опису найбільш 

придатний адаптивний алгоритм, заснований на методі стохастичної 

апроксимації. 

Проаналізувавши процес ЛПТ виявили n змінних параметрів Xi (і  

1…n), які мають бути включені в математичну модель: температура металу 

в дозаторі (і = 1) і прес-формі (і = 2), тривалість витримки металу в камері 

пресуванні (і = 3) і виливка в формі (і = 4), тривалість нанесення змазки 

(маса змазки) (і = 5) і обдувки стисненим повітрям локальних ділянок 

форми (і = 6), швидкість пресування (і = 7), піковий тиск підпресування    

(і = 8) і тривалість його збільшення (і = 9). Найвагоміший і повний 

компенсаційний параметр процесу – швидкість пресування. 

Процес ЛПТ на N-му такті може бути описаний рівнянням: 

 





n

i

ii NxNhNy
1

)()()( , 

 

де у(N) – фактичне значення критерію якості виливка;  

hi(N) –  фактична оцінка і – го технологічного параметру процесу;  

хі(N) – можливий компенсувальний вплив за і – м параметром. 

 

В такому випадку прогнозуюча модель процесу на N – му такті буде 

мати вигляд: 





n

i

ii NxNhNy
1

* )()1()( , 

де  у*(N) – прогнозоване значення критерію якості виливка;  
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hi(N-1) – фактична оцінка і – го параметру на попередньому такті. 

 

Підтримання заданої якості виливка засновано на принципі 

компенсації збурень технологічних параметрів, що з’являються на 

фіксованому такті роботи машини ЛПТ. Максимальний тиск машина 

повинна розвивати і зберігати в період від моменту закінчення заливки в 

порожнину прес-форми до моменту кристалізації металу в живильнику. В 

період, що обчислюється тисячними долями секунди, газ в порах набуває 

потрібного тиску, під яким потім знаходиться відключений від живильника 

затверділий виливок. Іншим керуючим впливом на якість поверхні виливка 

є змазка, що оберігає робочу поверхню прес-форми від налипання і 

приварювання рідкого металу, а в металопроводі – знижує коефіцієнт 

тертя і оберігає його від задернів та зносу. 

При зміні теплових і гідродинамічних параметрів заповнення форми у 

виливках виникають дефекти у вигляді недоливів, незлитин, візерункової 

поверхні й газової пористості. Знаючи компенсуючі можливості 

параметрів, що впливають на якість виливка й їх значення в даному циклі, 

розрахуємо величину компенсаційного впливу 

 

)()1(...)()1()()1()( 2211** MxMhMxMhMxMhMy ii  , 

 

де  y**(M) – значення критерію якості, яке отримується при 

підстановці в рівняння моделі значень технологічних параметрів на М–ому 

циклі до такту пресування;  

)1()...1(),1( 21  MhMhMh i   – оцінки фактичних значень параметрів 

для такту пресування на попередньому циклі. 

 

Приріст критерію якості, який необхідно компенсувати в даному 

циклі на такті пресування складає 

 

)()( MyyMy  , 

 

де у – значення критерію якості, яке необхідно отримати. 

 

Як показали дослідження, компенсувальний вплив на такті 

пресування найдоцільніше проводити сумарним впливом швидкості 

пресування, тиску підпресування та тривалості нарощування його пікового 

значення, тобто 

 

)()1()()1()()1()( 998877 MxMhMxMhMxMhMy  . 
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Критерій цільової функції керування об’єктом можна 

охарактеризувати якістю продукції – зовнішнім виглядом поверхні 

виливка та її поруватістю. Зовнішній вигляд виливка як сумарний критерій 

може бути представлений у вигляді виразу, що враховує важливість 

дефектів 

 

)1()( дв3П11 CHMT KKKKKKKBMy  , 

 

де у1(М) – сумарний критерій якості виливка, що враховує зовнішній 

вигляд його поверхні для М-го циклу, бал;  

В1 – критерій якості ідеального виливка без дефектів, бал; 

CHMT KKKKKKK ,,,,,, дв3П  – коефіцієнти присутності відповідно тріщин,  

недопресовки, задернів, вириву, деформації й слідів змазки.  

 

Пористість виливка як сумарний критерій якості можна записати у 

вигляді виразу, що враховує важливість показників, по зонах  
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де у2(М) – сумарний критерій якості виливка, що враховує його 

пористість для М-го циклу, бал;  

В2 – критерій якості ідеального виливка без пор, бал;  

КMPJ, Kpq, KЧЕ – коефіцієнти, що характеризують відповідно місце 

розташування в j-й, розміри в q-й та число пор в і-й зонах виливка;  

s, t, v – числа зон ділення виливка за ознаками, що характеризують 

відповідно місце розташування, розміри та число пор. 

 

Для автоматизованого контролю якості виливків поряд з машиною 

ЛПТ був встановлений маніпулятор FANUC cерія M-710iC. Автоматичний 

робот-маніпулятор може бути прямого і зворотного затиску, що робить 

його більш зручним у використанні [5].  

Для керування роботами серії M-710iС застосовуються контролери 

FANUC R-30iA та R-30iB, які дозволяють використовувати багато 

додаткових функцій. Обидва контролера підтримують безліч 

інтелектуальних функцій, таких як інтегрована система технічного зору 

FANUC iRVision і система захисту Double Check Safety (DCS).  
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Таблиця 1 Технічні характеристики маніпулятора M-710iC 
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(м

м
) Кутова швидкість 

(градус/с) 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 

M
-7

1
0
iC

 50 

R
-3

0
iA

 6 50 560 2050 175 175 175 250 250 355 

50S 6 50 545 1360 175 175 175 250 250 355 

70 6 70 560 2050 160 120 120 225 225 225 

20L 6 20 540 3110 175 175 180 350 360 600 

 

Робот-маніпулятор (рис.1) вилучає виливок з прес форми, здійснює 

поворот кінцевика та направляє форсунки змащувача (розміщені на ньому 

ж) на обидві напів-форми. Протягом кількох секунд відбувається 

розпилення охолоджуючої емульсії на робочу поверхню прес-форми. 

 

 
 

Рис. 1 Робот-маніпулятор M-710iC 

 

Після її охолодження, до необхідної температури та змащення, 

маніпулятор залишає простір між напів-формами та повертається в 

просторі таким чином, щоб виливок знаходився в робочому просторі 

дефектоскопа [6]. 
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Сканування проводиться у двох площинах, та порівнюється з 

еталонним зображенням, що дозволяє в повній мірі визначити кількість та 

розміри дефектів (рис. 2). 

Двоконтурний сканер призначений для автоматизованого контролю 

об'єктів зі складною геометрією. Він тримається за допомогою магнітних 

коліс на робочій платформі, забезпечуючи безконтактний аналіз виливка в 

будь-якому положенні. Дистанційне керування сканером здійснюється за 

допомогою регулятора сканування. У cканері встановлені сервомотори 

постійного струму, що забезпечують рух сканера по осі Х і вишукувальних 

головок по осі Y. Дані зі сканера передаються до системи візуалізації 

дефектів IntraSpect , яка дозволяє накопичувати і зберігати інформацію. 

Також в склад системи візуалізації дефектів входить портативний 

електронний блок з кольоровим монітором, контролер, з'єднувальний 

кабель довжиною до 100 м й інше допоміжне обладнання. 

Оператор установки за допомогою клавіатури електронного блоку 

задає всі необхідні параметри контролю (бракувальний рівень, швидкість і 

напрямок переміщення сканера, тип об'єкта та ін.). Контролер служить для 

управління переміщенням автоматичного сканера. Інформація від датчика 

сканера надходить в електронний блок. Результати обстеження об'єкта 

обробляються і графічно візуалізуються на моніторі в А, С, В і В' скенах з 

подальшою статистичною обробкою даних [7]. 

 

 
 

Рис. 2 Ультразвуковий автоматизований сканер AMDATA типу 5090 

 

Паралельно з цим процесом відбувається зважування виливка на 

електронних вагах, що можуть бути розташовані, як на маніпуляторі так і 

слугувати платформою робочої зони сканера. При невідповідності виливка 

одній або декільком вимогам за вагою, наявністю дефектів, виливок 

маніпулятором переміщується до одного з двох контейнерів для якісних 
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або бракованих виливків відповідно. За результатами контролю, що 

передаються та обробляються в обчислювальному комплексі, формуються 

керуючі впливи на параметри процесу для забезпечення відсутності 

можливих дефектів на наступному циклі. 

 

Висновки 

Розроблено систему автоматичного контролю якості виливків на 

гнучкій автоматизованій ділянці. Автоматизований контроль якості в 

режимі реального часу дозволяє ідентифікувати дефекти в виливках та 

своєчасно здійснювати відбракування неякісних виливків. Дані, які 

отримані передаються до керуючого обчислювального комплексу, який в 

свою чергу здійснює керуючий вплив на параметри процесу для 

запобіганню утворення дефектів, та збільшення  виходу придатних 

виливків. Якщо на автоматизованому контролі дефектів не виявлено, 

процес продовжується в постійному режимі. 
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«Київський політехнічний інститут» 

 

Детально розглянуто існуючі закордонні системи автоматизації в 

технологічному процесі лиття під тиском та проведено їх порівняльну 

характеристику. Системи нижчого рівня мають на меті збір інформації 

про хід процесу, первинну її обробку та передачу даних до системи вищого 

рівня. Комплексні системи дозволяють вирішити питання безперервного 

контролю технологічних параметрів в заданих межах, вчасного 

регулювання їх значень, оцінки якості деталей з метою покращення 

техніко-економічних показників процесу 

 

Подробно рассмотрены существующие зарубежные системы 

автоматизации в технологическом процессе литья под давлением и 

проведения их сравнительную характеристику. Системы низшего уровня 

имеют целью сбор информации о ходе процесса, первичную ее обработку и 

передачу данных в системы более высокого уровня. Комплексные системы 

позволяют решить вопрос непрерывного контроля технологических 

параметров в заданных пределах, своевременного регулирования их 

значений, оценки качества деталей с целью улучшения технико-

экономических показателей процесса 

 

Considered in detail the automation systems for the die-casting process 

and their comparative characteristics. Lower-level systems are designed to 

collect information about the process, its primary processing and data 

transmission in a higher-level system. Complex systems can solve the problem of 

continuous monitoring of process parameters within specified limits, the timely 

control of their values, and evaluation of the quality of parts in order to improve 

technical and economic performance of the process 

 

Вступ 

Системи контролю температури та тиску мають вирішальне значення 

для конструкції машини ЛПТ. До теперішнього часу не існує стандартних 
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методів, які дозволяють отримати ідеальний виливок. На сьогоднішній 

день конструктор проектує обладнання та розроблює процес на основі 

емпіричних формул і власного досвіду. Для складних деталей, 

використовується ливарне моделювання для розробки ливникової системи. 

Зазвичай необхідно зробити значну кількість моделювань для того, щоб 

досягти задовільної поведінки заповнення форми. Цей інтерактивний і 

тому трудомісткий підхід робить процес проектування дорогим і тягне за 

собою основну частину загальної суми витрат на проектування прес-

форми. До тих пір поки ЛПТ використовується для масового виробництва 

це не є серйозною проблемою. Високі витрати на штампах компенсуються 

великою кількістю деталей, які виробляються за однієї матрицею. 

 

Результати досліджень 

Відправною точкою для оптимізації є чисельне моделювання ЛПТ. 

Дані моделювання використовується для оцінки заливки і кристалізації 

металу в прес-формі. Крім того, контролюються температурні параметри. 

Все це може бути досягнуто без використання дорогих експериментів. Ці 

розрахунки враховують всі процеси, включаючи систему контролю 

температури. На додаток до цього, необхідний критерій якості, що 

дозволяє оцінити загальну якість, так званої цільової функції. Метою 

оптимізації є мінімізація цієї цільової функції, яка розроблена в тісній 

співпраці з проектувальниками прес-форм. 

Великою проблемою для оптимізації є чисельне моделювання процесу 

заповнення. З одного боку, процес заповнення триває всього частки 

секунди, а з іншого боку, потік металу є дуже складним. Через високі 

швидкості потоку-розплав зазнає впливу високих тисків в діапазоні 300-

1200 бар, а фронт розплаву лежить в області турбулентних потоків. 

Складність моделювання збільшується в міру охолодження розплавленого 

металу через зміни властивостей матеріалу, таких як щільність і в'язкість, 

що неминуче веде до збільшення обчислювальних витрат. 

Було проаналізовано досягнення в сфері автоматизації лиття під 

тиском найбільших світових виробників обладнання для ливарної 

промисловості. Серед них такі як Buller, Toshiba, L.K. 

Maschinery(NADCA). 

Toshiba Machine випустила загалом більше 9.500 машин лиття під 

тиском, починаючи з 1953 року. З тих пір до теперішнього часу, машини 

для лиття під тиском цього виробника розроблялись у відповідності до 

потреб промисловості. Розглянемо далі технічні потреби і додані 

характеристики устаткування. 

З 1971 року все частіше використовуються маніпулятори-знімачі на 

машинах ЛПТ, так як деталі стали більше за розміром і більш складної 
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конфігурації. Через ефект збільшення швидкості уприскування та / або 

тиску пресування, часто виникає проблема виплескування металу в зазор 

між напівформами. Спеціально для складних конфігурацій виливків 

великого розміру, таких як автомобільні деталі і т.д., було розпочато 

розробку АСКТП для усунення викидів металу, що ускладнює автоматичні 

операції. Дослідження почалося для співвідношення між виникненням 

викиду і стрибком тиску (гідравлічний удар), і реалізували ідею 

контролювати запресування відповідно до кривої тиску, яка визначається 

кожен такт лиття під тиском. Були розроблені ливарні машини серії DC*С 

засновані на цій ідеї. Найбільший успіх мали незалежні схеми для 

швидкості запресування і часу встановлення тиску, що дозволяє вибрати 

найкращі умови, що підходять для кожної литої деталі. В той же час, 

установка циліндру пресування була замінений на систему С-подібної 

станини, що набагато підвищило надійність машини. Крім того, для 

великогабаритних машин, система уприскування SELECTROL, що 

дозволило вільні вибори тиску уприскування циліндра. 

 

 
Рис. 1 Сучасна машина лиття під тиском з АСКТП (Toshiba) 

 

В 1983 р. розробка датчиків швидкості / тиску зі сталою часу однієї 

тисячної секунди, а також розробка програмного забезпечення керування 

дозволило з великою точністю відпрацювати базову технологія на 

машинах з зусиллям запирання в 350 тонн (3430kN). Після цього був 

розроблений "SEMU" (Shot End Master Unit) , який поєднував елементи 
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керування запирання/запресування та оснащений персональним 

комп'ютером, був широко прийнятий в промисловість. 

Починаючи приблизно з 1993 року, понад 50% великогабаритних 

ливарних машин були оснащені комп'ютерним керуванням. Через 

збільшення елементів управління і зростаючої потреби для управління 

системою лиття під тиском в цілому була розроблена "TOSCAST" (Toshiba 

Machine Die Casting System Controller), який може контролювати кожен 

рух всієї машини, різні умови для запресування, зусилля запирання, 

автоматизувати контроль якості, управління технічним обслуговуванням,  

вирішувати проблеми діагностики, моніторингу і т.д. на базі 32-розрядного 

комп'ютера. Зараз від 60 до 70% машин, які виробляються фірмою Toshiba, 

оснащуються системою "TOSCAST". З моменту виникнення виливки 

стають все більш складними і високоточними, тому план технологічної 

оснастки, стан процесу і контроль якості повинні бути поставлені під 

жорсткий контроль. У майбутньому подальший розвиток буде пов’язаний з 

використання комп'ютера, розробкою та пошуком різних технологій, що 

прагне до зменшення участі людини в процесі на підприємстві в цілому. 

Іншим виробником машин лиття під тиском Buller розроблено 

систему керування Datanet для машини лиття під тиском. За допомогою 

цієї модифікації, створюється система керування машиною ЛПТ з 

інтуїтивним інтерфейсом. Це останнє покоління систем управління є ще 

одним кроком від керування лише процесом лиття до автоматизованих 

ділянок ЛПТ. Перевагами системи є об'єктно-орієнтований інтерфейс, 

призначений для інтуїтивно зрозумілих додатків, а також можливість 

адаптації системи керування для задоволення індивідуальних вимог. На 

основі надійних компонентів системи управління та контролю 

модифікована система забезпечує більш високу ступінь експлуатаційної 

надійності. В результаті, система має підвищену продуктивність.  

Можливості системи: 

- Призначена для управління і моніторингу всієї ділянки лиття. 

- Периферійне обладнання може бути інтегроване 

- Керування в реальному часі. 

- Можливість вибору режимів заповнення і тиску інтенсифікації 

- Гарне прискорення і швидке уповільнення для оптимальне 

заповнення. 

- Детальна діагностика. 

- Сенсорний екран з швидким ключами доступу. 

- Легке застосування через об'єктно-орієнтована призначений для 

користувача інтерфейс. 

- Індивідуалізована конфігурації і можливе розширення. 

- Мережеве з'єднання і інтерфейс USB для передачі даних. 
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- Гарантована доступність запасних частин. 

- Ціна від 80 000 евро. 

 RSE 10.x система управління була розроблена для контролю машин 

лиття під тиском серії TOS вироблених RTS Rakovnik. Система управління 

забезпечує, крім контролю процесу лиття під тиском, також технологічну 

оцінку процесу лиття, обробку звітів процесу лиття, контроль дозатора 

металу, що керуються пристроєм обробки інформації або приєднані до 

системи збору даних. Блок керування має також повністю автономне 

живлення відокремлене на рівні аналогових сигналів. Силові виходи 

захищені від короткого замикання напівпровідниковими запобіжниками і 

сигналізацією. 

Опис основних функцій системи керування: 

- Робочий процес модифікації циклу здійснюється зміною параметрів, 

які організовані за рівнями; 

- Оператори постійно отримують інформацію на дисплеї про поточний 

стан машини, хід робочого циклу, невиконані умови для виконання 

необхідної операції, збої і т.д; 

- Модифікація швидкості процесу розливання здійснюється простим 

параметричним способом - зміна швидкості руху на лінії з можливістю 

негайного відображення ходу процесу; 

- Пропорційно контролюється швидкість і тиск запірного пристрою, 

гідравлічний циліндру, прес-поршню і основних знімачів; 

- Визначення положення запірного пристрою, поршню, висоти прес-

форми і виштовхувачів індикаторами траєкторії; 

- Читання і регулювання сили в окремих колонах, діагностика стану 

колон; 

- Доступ до окремих пунктів меню забезпечується за ключовими 

словами з різними пріоритетами (електромеханічний, інструмент і т.д.); 

- Графічне відображення реальних технологічних процесів (тиск, 

траєкторія і швидкість поршня і т.д.); 

- Графічні процеси можуть бути відображені і надруковані на іншому 

ПК, що оснащено спеціальним програмним забезпеченням; 

- Технологічні дані генеруються автоматично під час робочого циклу, 

які служать для документування процесу лиття; 

- Система керування має інтегрований банк даних записів; 

- Технологічні дані процесу лиття та інші дані, отримані в ході 

операції можуть бути збережені на дискеті і в подальшому опрацьовані на 

окремому комп'ютері. У разі інтеграції машини в автоматизовану систему 

збору даних вироблену ELAP, дані передаються через мережу передачі 

даних між системою управління машиною і центральним комп'ютером. 
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LK Maschinery є одним з найбільших в світі виробників машин лиття 

під тиском, виробляючи більше 1500 машин на рік. Лінія машин цього 

виробника призначена для північноамериканського ринку. 

Використовуючи новітні технології, включаючи контроль запресування в 

режимі реального часу, L.K. здатні виробляти високоякісні машини ЛПТ.  

Холоднокамерні машини для лиття під тиском дозволяють виробляти 

якісні виливки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Випускаються машини з 

зусиллям запирання від 100 до 4500 тонн. Машини ЛПТ з холодною 

камерою пресування оснащені електричні дверима безпеки і повним 

захисним огородженням. Вони включають передові технології, такі як 

пропорційне багатоступінчасту керування уприскуванням, використання 

подвійного важільного затискача і автоматичного регулювання висоти 

прес-форми. 

Кожна машина забезпечує високу надійність, виняткову 

продуктивність і безперебійність обслуговування. Використовуються 

компоненти виробництва Allen Bradley, Bosch, Vickers і інших, що 

забезпечують швидке і просте обслуговування. 

 

Таблиця 1 Порівняння можливостей існуючих закордонних АСКТП 

Можливості системи TOSCAST 

(Toshiba) 

Datanet 

(Buller) 

RSE 10.x 

(ELAP) 

DC 1000 

(Emtec) 

Автоматичний збір 

інформації 
+ + + + 

Керування процесом в 

замкненому 

режимі(робота без 

оператора) 

+ + -- -- 

Передача даних на інші 

пристрої 
-- -- + + 

Повнота висвітлених 

параметрів процесу 
+ + + + 

Можливість встановлення 

на інший тип машини 
-- -- -- + 

Інтерфейс ПК + + -- -- 

 

Висновки 

Таким чином на основі аналізу передових світових розробок в галузі 

можна зробити висновок, що не існує системи, яка повністю задовольняє 

умовам вітчизняної промисловості, є гнучкою, пристосовується для 

різноманітних типів машин ЛПТ, має досконалу обчислювальну систему, 

здатна співпрацювати з іншими периферійними пристроями. Тому 
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актуальною є розробка вітчизняної системи керування процесом лиття під 

тиском в замкненому режимі з широкими межами регулювання та високою 

адаптивною здатністю. 
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Наведено результати дослідження структури і властивостей 

наночастинок, отриманих в процесі електроіскровий обробки міді, срібла і 

заліза. Запропоновано модель будови наночастинок в залежності від 

співвідношення їх розмірів і областей когерентного розсіювання. 

Визначено структуру меж зерен і субзерен і закономірність зміни 

параметрів кристалічної гратки наночастинок, що містять залізо, в 

залежності від умов їх виготовлення. Встановлено щільність дислокацій в 

наночастицах, отриманих електроіскровою обробкою гранул заліза в 

рідини і показано, що їх рівень на порядок вище, ніж у відомих металевих 

матеріалах. Наведені приклади застосування наночастинок 

 

Приведены результаты исследования структуры и свойств 

наночастиц, полученных в процессе электроискровой обработки меди, 

серебра и железа. Предложена модель строения наночастиц в 

зависимости от соотношения их размеров и областей когерентного 

рассеивания. Определена структура границ зерен и субзерен и 

закономерность изменения параметров кристаллической решетки 

наночастиц, содержащих железо, в зависимости от условий их 

изготовления. Установлена плотность дислокаций в наночастицах, 

полученных электроискровой обработкой гранул железа в жидкости и 

показано, что ее уровень на порядок выше, чем в известных 

металлических материалах. Приведены примеры применения наночастиц 

 

Results of research of structure and properties of nanoparticles, which 

received by electrospark treatment of copper, silver and iron are shown. A 

model of the structure of nanoparticles depending on their relative sizes and the 

regions of coherent scattering is shown. The structure of grain boundaries and 

subgrains and regularity of change of lattice parameters of 

nanoparticles containing iron, depending on the conditions of their manufacture 

was defined. The density of dislocations in nanoparticles was obtained and 

showed that its level is much higher than in the known metallic materials. The 

regularities of phase transformations in nanoparticles containing iron was 
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shown and differ from bulk materials is shown. Examples of the application of 

nanoparticles are shown 

 

Введение  

Материалы в  ультрадисперсном состоянии (размеры порядка  

нанометров) обладают специфическими свойствами, которые обусловлены 

особенностями формирования структуры и наличием большого количества 

атомов, находящихся на поверхности наноматериала. Например, доля 

атомов, оказавшихся на поверхности частиц никеля средним размером 5 

нм достигает 15%, в то время как для монокристалла Ni размером 1 см – 

порядка 10
-6 

% [1]. 

Вследствие нескомпенсованности связей атомов, находящихся в 

приповерхностных слоях наноразмерных частиц, нарушается симметрия 

распределения сил, действующих на них. Это приводит к увеличению 

свободной энергии поверхности нанообъектов по сравнению с макро- и 

микроразмерными материалами и, как следствие, к интенсификации 

процессов адсорбции, ионного и атомного обменов и т. п.  Поверхностные 

атомы вносят существенный вклад в термодинамические характеристики 

наноразмерных твердых тел и в значительной степени определяют 

структурные переходы и температуру плавления наночастиц, которые 

часто называют энергонасыщенными системами [1].  

Структура и свойства наночастиц металлов в  значительной мере 

определяются методом их производства. В настоящее время известны два 

основных способа получения наноразмерных частиц [1–3]:  

1) физический, который включает испарение и конденсацию 

исходного материала или его измельчение; 

2) химический, заключающийся в получении наночастиц методами 

восстановления, разложения или синтеза исходных материалов.  

Физические способы получения наночастиц (механическое 

измельчение материалов в мельницах или обработка материала плазмой, 

лазером, электрической дугой, взрывом и т. д.) заключаются в 

интенсивном тепловом и (или) силовом воздействии на исходный 

материал, которое сопровождается увеличением количества дефектов 

кристаллического строения обрабатываемого материала до уровня, 

достаточного для разрушения и дробления, расплавления или испарения. 

Такие методы представляются наиболее перспективными, поскольку 

предопределяют получение наночастиц с повышенным уровнем свободной 

энергии и, как следствие, повышенной способностью к интенсивному 

взаимодействию с окружающей средой. 

Получение наночастиц путем электрической обработки материалов 

является, на наш взгляд, наиболее предпочтительным поскольку оно 
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сочетает комплексное температурно-деформационное воздействие на 

материал с высокой технологичностью метода. Однако применение 

электродуговых разрядов большой мощности, например сварочной дуги, 

не всегда является рациональным, поскольку известно, что максимальное 

поглощение вводимой в материал внешней энергии (до 80 – 90%), 

наблюдается при минимальных ее значениях [4]. В работе [5] показано, что 

при электроискровой обработке металла количество удаляемого с 

электродов металла в 5 – 10 раз выше, чем при аналогичных режимах 

обработки сварочной дугой.  

Процесс электроискровой обработки металла в жидкости заключается 

в том, что между катодом и анодом создается электрическое поле, 

достаточное для пробоя жидкого диэлектрика. При этом от катода к аноду 

начинает движение поток электронов, который испаряет жидкость. В 

момент подхода потока электронов к аноду в пространстве между 

электронами и жидкостью находятся газ и плазма. Для жидкости и газа 

возникают силы, направленные от оси разряда, а для плазмы и 

электронного пучка – к оси разряда. В жидкости в плоскости, 

перпендикулярной оси разряда, зарождается и распространяется ударная 

волна. По достижении потоком электронов анода образуется канал 

сквозной проводимости, через который электрическая система импульсно 

освобождает накопленную ею энергию.  

При электроискровой обработке металла в результате взаимодействия 

электронного пучка с поверхностью анода происходит его разрушение, 

расплавление, испарение и выброс в межэлектродное пространство 

газообразного, жидкого и твердого металла. Отделяющийся от анода 

металл, попадая в зону высоких,  порядка  10 000 
о
С, температур [6 – 8] 

частично плавится и испаряется. В момент разрыва электрической цепи 

давление в газовом пространстве падает от сотен атмосфер до значений 

ниже атмосферного и газовая полость сжимается. Это сопровождается 

дроблением газового пространства на более мелкие полости и их 

схлопыванием, что приводит к образованию дополнительных ударных 

волн, которые при контакте с частицами разрушают их. 

В дальнейшем пары и капли металла, попадая в жидкость, охлаж-

даются с высокой скоростью. В зависимости от мощности и 

продолжительности импульса количество расплавленного и 

испарившегося металла может изменяться от 95 и 5% до 5 и 95%, 

соответственно [8, 9]. 

Таким образом, в процессе электроискровой обработки происходит 

активное взаимодействие продуктов эрозии с межэлектродной средой в 

условиях высоких температур, давлений и скоростей охлаждения, что 

создает предпосылки для формирования энергонасыщенных 
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высокодисперсных частиц с широким спектром структурных состояний и 

свойств. 

 

Постановка задачи исследования 

Специфические свойства металлов в ультрадисперсном состоянии 

открывают широкие возможности для создания  новых  эффективных 

материалов и использования их в технике, медицине и сельском хозяйстве. 

Поэтому представляло интерес изучить возможность получения 

наночастиц путем электроискровой обработкой металлических гранул в 

жидкости, исследовать их химический состав и структуру и оценить 

эффективность действия наночастиц как дезинфектантов окружающей 

среды и модификаторов структуры железо - углеродистых сплавов.  

 

Методика проведения экспериментов 

Объектом исследования были наночастицы, полученные в процессе 

электроискровой обработки гранул меди, серебра и железа в жидкости. В 

соответствии с методиками, изложенными в работах [10 – 12], в разрядную 

камеру устройства для получения коллоидных растворов ультра- 

дисперсных порошков металлов заливали жидкость, загружали 

металлические гранулы, включали генератор разрядных импульсов и 

подавали электрические импульсы на электроды (изготовленные из того 

же материала, что и гранулы), через которые они передавались на гранулы 

(рис.1). Величина пиковой мощности изменялась от 2784 до 6960 Вт. В 

качестве рабочей жидкости использовали воду и органическую жидкость.  

 

  
а б 

 

Рис. 1 Схема технологического процесса электроискровой обработки (а) и 

искровые разряды между гранулами (б): 

1 – разрядная камера; 2 – жидкость; 3 – гранулы; 4 – искровые разряды 

 

В результате возникновения искровых разрядов в местах контакта 

гранул (рис. 1) происходит разрушение, плавление и испарение 

поверхности, что сопровождается насыщением жидкости продуктами 

электроэрозии и формированием коллоидных растворов меди, серебра и 

железа. 
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Химический состав исходных гранул следующий (% мас.): 

медь – 99,97Cu, 0,0041Fe, 0,0016Ni, 0,0043Pb, 0,0018Sn, 0,0024S, 

0,0016Zn, 0,0136O; 

серебро – 99,969Ag, 0,0122Fe, 0,0061Cu, 0,0023Pb, 0,0054Sn, 0,0025Bi, 

0,002Zn. 

железо - 0,025C, 0.25Mn, 0.015P, 0.10S, 0.08Si, 0.10Cu. 

Выделение наночастиц из растворов осуществляли путем сушки 

капель растворов на пластинах кристаллического кварца, алюминиевой 

фольги и угольных репликах. Размер, форму и химический состав частиц 

определяли на сканирующих электронных микроскопах Jeol –6490LV, Jeol 

JSM6360, ЭЭМ-200 и Hitachi SU8000. 

Исследование границ зерен, субзерен и дефектов кристаллического 

строения проводили на просвечивающем электронном микроскопе JEM-

3010 JEOL с мультисканирующей камерой GATAN Orius SC200D.  

Фазовый состав и параметры кристаллической решетки частиц 

исследовали методом рентгеновской дифракции в монохроматическом 

СuК-излучении на дифрактометре ДРОН-УМ1.  

Для оценки эффективности действия наночастиц, полученных при 

электроискровой обработки железа, исследовали их влияние на 

микроструктуру стали 45Л в литом состоянии и после отжига при 860 
о
С. 

Сталь выплавляли в индукционной печи, раскисляли алюминием и 

заливали в литейные песчанные формы на жидком стекле.  

Микроструктуру стали 45Л исследовали в исходном состоянии (без 

добавок наночастиц) и после обработки расплава наночастицами. 

 

Результаты исследований 

В процессе электроискровой обработки гранул серебра и меди 

установлено, что образуются наночастицы серебра, меди и оксиды меди 

Cu2O и CuO (табл. 1).  

В случае обработки медных гранул по первому режиму (Pmax = 2784 

Вт) частицы имеют, в основном, эллипсоподобную  и шаровидную форму 

и средние размеры 340 х 507 нм, а по второму (Pmax = 6960 Вт) – размеры 

361 х 654 нм (рис. 2, 3). Для серебра, при обработке импульсами  с 

пиковыми мощностями Pmax = 4408 Вт (3 режим),  характерна шаровидная 

форма частиц  диаметром 155 – 166 нм (рис. 2). 

Анализ размеров частиц показывает, что в зависимости от режима 

обработки и времени выдержки коллоидных растворов средние размеры 

частиц, содержащих медь, изменяются  от 159х222 до 361х659 нм, а частиц 

с серебром – от 48х94 до 155х166 нм. Снижение пиковой мощности 

разряда электрических импульсов и увеличение времени выдержки 

коллоидных растворов после электроискровой обработки сопровождается 
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уменьшением размера частиц (рис. 3). 

 

Таблица 1 Фазовый состав, параметры решетки и размеры областей 

когерентного рассеяния (ОКР) наночастиц, полученных в результате 

электроискровой обработки меди и серебра 

Режим 

обработки 
Параметр 

Материал 

Cu Cu2O CuO Ag 

1, медь 

Pmax = 2784 Вт 

Содержание (% (мас.)) 33,20 66,80 0 - 

Параметр решетки а, нм 0,3615 0,4265 0 - 

Размер ОКР, нм 130-150 20 0 - 

2, медь 

Pmax = 6960 Вт 

Содержание (% (мас.)) 40,30 22,33 37,37 - 

а 

Параметр решетки, нм        b 

c 

0,3617 0,4275 

0,4680/ 

0,3453/ 

0,5154 

- 

Размер ОКР, нм 150 15 74 - 

3, серебро 

Pmax = 4408 Вт 

Содержание (% (мас.)) 0 0 0 100 

Параметр решетки а, нм - - - 0,4086 

Размер ОКР, нм - - - 120 

 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 2 Влияние режимов обработки и выдержки коллоидных растворов 

после электроискровой обработки меди (а, б) и серебра (в, г) на форму 

частиц: а, в – без выдержки, 1 и 3 режимы обработки, соответственно; 

б, г – выдержка в течение 50 суток, 2 и 3 режим обработки, соответственно 
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а б 

 

Рис. 3 Влияние режимов обработки и выдержки коллоидных растворов на 

длину (а) и ширину (б) наночастиц меди и серебра 

 

Такую закономерность можно объяснить тем, что при увеличении 

мощности разряда происходит интенсификация разрушения гранул, а 

также тем, что скорость осаждения дисперсной фазы в жидкости прямо 

пропорциональна квадрату ее размеров (закон Стокса) и, следовательно, с 

увеличением времени выдержки коллоидных растворов, размер, 

остающихся в них частиц, будет уменьшаться. 

Особенностью электроискровой обработки металлов в воде является 

то, что процесс происходит в условиях электролиза воды на молекулы 

водорода и кислорода и высоких температур искровых разрядов. Расчеты, 

выполненные по методике, которая изложена в работе [7], показали, что в 

условиях экспериментов температура газового пространства вокруг 

искрового канала достигала для 1 режима электроискровой обработки      

10 685 
о
С, для 2 режима – 11 745 

о
С, для 3 режима – 10 064 

о
С. Степень 

ионизации атомов водорода и кислорода при таких  температурах не 

превышает 1–2% [13], следовательно, ионизацией атмосферы вокруг 

электроискровых разрядов можно пренебречь.  

Анализ влияния температуры на диссоциацию воды и продуктов ее 

электролиза по результатам работ  [13, 14] показал, что атмосфера вокруг 

электроискровых разрядов, в исследованных условиях, состоит: 

– в интервале температур 11700 – 5200 
о
С из атомов водорода и 

кислорода;  

– в интервале 5200 – 3700 
о
С – из атомов и молекул водорода и 

кислорода; 

–3700 – 1700 
о
С – из атомов и молекул водорода и кислорода и 

молекул  

гидроксильной группы ОН и водяного пара;  

– 1700 – 100 
о
С – из молекул водорода, кислорода и водяного пара;  

– 100 – 20 
о
С – из молекул водорода, кислорода и воды. 
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Термодинамический анализом установлено, что при охлаждении 

продуктов эрозии серебра и меди в интервалах температур, 

соответственно, 11700 – 100 
о
С и 11700 – 1800 

о
С, отсутствуют условия 

образования соединений серебра и меди в атмосфере вокруг искровых 

разрядов. Для серебра только при температуре ниже 100 
о
С возможно 

образование Ag2O с дальнейшим его восстановлением водородом.  

В интервале температур 1800 – 1100 
о
С создаются предпосылки для 

образования оксида Cu2O и его восстановления молекулами водорода, а 

при температурах 1800 – 1728 
о
С также и атомами водорода.   

При температурах ниже 1100 
о
С возможно образование оксидов Cu2O 

и CuO, (причем реакция образования Cu2O более предпочтительная), 

которые восстанавливаются водородом при охлаждении до 650 и 20 
о
С, 

соответственно. Необходимо отметить, что в интервале 100 – 20 
о
С 

отличие тепловых эффектов реакций окисления Cu2O кислородом до CuO 

и восстановления CuO водородом до Cu составляет 1,1 – 4,3 %, то есть 

вероятность прохождения этих реакций практически равнозначна.  

Результаты экспериментов показывают, что при пиковой мощности 

разряда  Pmax = 2784 Вт  в разрядной камере формируются нано- и 

ультрадисперсные частицы меди и оксида Cu2O при следующем 

соотношении: Cu –  33,2%, Cu2O – 66,8% (1 режим обработки медных 

гранул). Повышение мощности разряда в 2,5 раза (2 режим обработки 

медных гранул) приводит к уменьшению количества Cu2O и образованию 

оксидов  CuO при соотношении фаз: Cu – 40,30%, Cu2O – 22,33%, CuO – 

37,37%. 

Формирование наночастиц в процессе электроискровой обработки 

сопровождается увеличением периодов их кристаллических решеток (табл. 

1) по сравнению с обычными материалами. Однако, в работах [1 – 3] 

отмечается, что для наночастиц, полученных другими методами, 

наблюдается обратная закономерность. Например, при уменьшении 

диаметра частиц алюминия от 20 до 6 нм период решетки уменьшается на 

1,5% [3]. Это обусловлено влиянием сил поверхностного натяжения, 

которые при формировании наночастиц сжимают материал и параметр 

кристаллической решетки уменьшается. Обратную закономерность, 

которая имела место в исследуемых условиях, можно объяснить тем, что 

при увеличении пиковой мощности разряда и, как следствие, давления на 

фронте ударной волны происходит интенсификация пластической 

деформации частиц и растворения в их кристаллических решетках 

кислорода и водорода. Это подтверждается тем, что при повышении 

пиковой мощности разряда одновременно с увеличением параметров 

решеток меди и оксида Cu2O блоки когерентного рассеяния оксида Cu2O 

измельчаются на 25% (таблица 1). 
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Анализ химического состава полученных наночастиц показал, что в 

процессе электроискровой обработки на их поверхности накапливается 12 

– 15 мас. % кислорода (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 Влияние выдержки коллоидных растворов на содержание кислорода 

на поверхности наночастиц меди и серебра 

 

Выдержка коллоидного раствора после электроискровой обработки 

приводит к переводу системы в более равновесное состояние и после 30 

суток наблюдается снижение содержания кислорода на поверхности 

наночастиц на 40 – 80% (рис. 4). Скорость снижения содержания 

кислорода для частиц, содержащих медь и серебро, составляет, 

соответственно, 0,3 и 0,2 мас.%/сутки. Такая закономерность указывает на 

то, что водные коллоидные растворы наночастиц металлов и неметаллов 

могут являться более эффективными носителями и местами хранения 

наночастиц, чем воздух и аргон, поскольку известно [15], что при 

хранении, например, наночастиц меди и никеля, со средним размером 60 

нм, на воздухе и в аргоне скорость увеличения содержания кислорода на 

их поверхности составляет 0,1 и 0,04 мас. % /сутки, соответственно. 

Термодинамический анализ электроискровой обработки железа в 

жидкости показывает, что процесс сопровождается разложением рабочей 

среды, в случае воды, с образованием окислителей (О, О2, Н2О, ОН) и 

восстановителей (Н2, Н), – органической жидкости также – С, СО, СО2 и 

других соединений. Это создает предпосылки, как для окисления, так и 

восстановления продуктов электроискровой эрозии. 

Рентгеноструктурный анализ химического состава наночастиц железа 

показал, что в зависимости от технологических параметров их получения, 

образуются наночастицы α- и –Fe, оксиды FeO и Fe3O4 (рис. 5).  
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При формирования наночастиц в воде их размеры, изменяются от 15 

до 60 нм (рис. 6, а) и от 160 до 700 (рис. 6, б) нм, в органической жидкости 

от 10 до 20 нм (рис. 6, в). Средние значения размеров составляют, 

соответственно, 30, 380 и 15 нм. Коэффициент формы наночастиц 

(отношение максимального размера к минимальному) изменяется от 1 до 

2,4 при среднем значении близком к 1.  

 

  
а б 

  

в г 

 

Рис. 5 Химический состав наночастиц, полученных в процессе 

электроискровой обработки гранул железа в воде (а, в, г) и органической 

жидкости (б): а – α–Fe = 100%; б – α–Fe = 18%, –Fe = 82%; в – α–Fe = 7%, 

FeO = 93%; г – α–Fe =18%, FeO = 5%, Fe3O4 = 77% 

 

Рентгеноструктурный анализ показал, что размеры субзерен 

наночастиц α–Fe, –Fe, FeO и Fe3O4 изменяются от 1 до 93 нм, при средних 

значениях 39, 15, 4 и  1 нм, соответственно (табл. 2). Следовательно в 

зависимости от соотношения размеров наночастиц (Dнч) и областей 

когерентного рассеивания (DОКР) возможны следующие случаи строения 
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наночастиц: 

- при Dнч   DОКР наиболее вероятно монокристаллическое строение 

наночастиц;  

- в случае, когда Dнч > DОКР наночастицы будут состоять из нескольких 

субзерен; 

- при Dнч >> DОКР – из зерен, содержащих субзерна. 

 

  
а б 

 

Рис. 6 Размеры наночастиц, 

полученных в процессе 

электроискровой обработки гранул 

железа в воде (а, б) и органической 

жидкости (в) 

 

в 

 

Таблица 2 Размеры (нм) субзерен (блоков, ОКР) исследованных 

наночастиц  

Размерный параметр 
Тип наночастиц 

α–Fe –Fe FeO Fe3O4 

Минимум 15 7 3 1 

Максимум 93 24 6 1 

Среднее 39 15 4 1 
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Схемы и фотографии структуры наночастиц, состоящих из 

монокристаллов, субзерен и зерен, содержащих субзерна, приведены на 

рис. 7. 

  

   
а б в 

   
г д ж 

 

Рис. 7 Схемы строения (а-в) и структура (г-д) монокристаллических (а, г) 

и, состоящих из субзерен (б, д) и зерен, содержащих субзерна (в, ж) 

наночастиц наночастица;  2 - субзерна; 3 - границы субзерен;  

4 - границы зерен 

 

Изучение структуры границ зерен в наночастицах -Fe показало, что 

они состоят из групп нескольких дезориентированных, относительно 

зерен, кристаллических решеток и дислокаций (рис. 8, а). Границы 

субзерен состоят из  кристаллических решеток сопряженных с 

контактирующими субзернами и дислокаций в местах отсутствия 

сопряжения (рис. 8, б).  

Исследование размера кристаллических решеток показало, что для 

наночастиц α и –Fe, полученных в органической жидкости, характерны 

более высокие, чем для массивных материалов, значения параметров 

кристаллической решетки (рис. 9 а, б), в то время как для наночастиц FeO 

и Fe3O4, полученных в воде,  наблюдается обратная закономерность (рис. 9 

в, г). 
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Известно, что размер кристаллической решетки наночастиц зависит от 

величины поверхностного натяжения, которое сжимает наночастицу и 

уменьшает параметр ее кристаллической решетки, и содержания 

примесных элементов, которые увеличивают его значение.  

 

  
а б 

 

Рис. 8 Структура границ зерен (а) и субзерен (б) наночастиц -Fe:                         

1 – кристаллическая решетка, сопряженная с контактирующими субзернами,  

2 – ядро дислокации, 3 – группа дезориентированных, относительно зерен, 

кристаллических решеток 

 

Увеличение параметра кристаллической решетки наночастиц α– и  – 

Fe связано, по-видимому, с растворением в феррите и аустените углерода, 

получаемого в результате диссоциации  органической жидкости, а в случае 

наночастиц оксидов - их сжатием под влиянием поверхностного 

натяжения.   

Необходимо отметить, что растворение в наночастицах оксидов 

кислорода, образованного в результате  диссоциации воды, также вносит 

определенный вклад в уменьшение размеров их кристаллических решеток, 

поскольку известно [16], что с увеличением содержания кислорода в 

оксидах, в пределах их гомогенности, происходит уменьшение параметра 

кристаллической решетки FeO и Fe3O4. 

Изучение тонкой структуры показало, что в процессе 

электроискровой обработки гранул, образуются наночастицы с такими  

дефектами  кристаллического строения как дислокации и двойники, а 

также источники генерации линейных дефектов (рис. 6). Вокруг ядер (рис. 

6, а) и петель дислокаций  (рис. 6, б) наблюдается искажение 

кристаллических решеток. Анализ дефектов кристаллического строения, 

приведенных на рис. 6, показывает, что в наночастицах -Fe наблюдается 

хаотическое распределение дислокаций плотностью от 210
14

 до 610
14

 см
-2

. 

Известные технологические операции упрочнения массивных 
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металлов и сплавов позволяют получать следующие уровни плотности 

дислокаций [17, 18]: 

- от  10
8
 до 10

11
 см

-2
 при пластической деформации;  

- от 10
10

 до 10
12 

см
-2

 в результате фазовых превращений (например, 

образование мартенсита);  

- до 10
13 

см
-2

 при совмещении интенсивной пластической деформации 

и фазовых превращений или неравновесных условиях кристаллизации 

(например, скоростное гальваническое осаждение в холодном электролите 

или напыление ионным пучком большой плотности на интенсивно 

охлаждаемую подложку). 

 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 9 Параметры кристаллических решеток массивных материалов и 

наночастиц α – Fe (а),  – Fe (б), FeO (в) и Fe3O4 (г) полученных электроискровой 

обработкой гранул железа в органической жидкости (а, б) и воде (в, г)  

 

Перспективным способом повышения плотности дислокаций в 

массивных металлах и сплавах является их обработка ударными волнами в 

результате интенсивного импульсного воздействия, например, взрыва. На 

фронте ударной волны, проходящей через материал, возникают 

дислокации, которые компенсируют различие параметров его 

кристаллических решеток в исходном состоянии и после сжатия, т.е. после 
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прохождения ударной волны. При этом в зоне фронта ударной волны 

плотность дислокаций увеличивается в 10
3
—10

4
 раз [19]. 

  

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 10 Дефекты кристаллического строения наночастиц -Fe:                                 

а, б  – дислокации; в – источник дислокаций Франка-Рида; г – двойники 

   

Однако, при обработке массивных металлов и сплавов ударными 

волнами, предельный уровень плотности дислокаций, который для 

кубических кристаллов составляет 10
15 

см
-2 

[13], не достигается. Это 

связано с тем, что одновременно с повышением плотности дислокаций в 

зоне фронта ударной волны происходит нагрев материала и аннигиляция 

дислокаций в процессе медленного охлаждения [14]. 

Полученный в процессе электроискровой обработки уровень 

плотности дислокаций в наночастицах (10
14

 см
-2

) приближается к 

предельному и достигается в результате совместного действия ударных 

волн, возникающих в процессе импульсного расширения электроискровых 

каналов под действием давления порядка нескольких сотен атмосфер  [9] и 

http://materiology.info/ref/deformacii_plotnost5.html#8
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высокой, более 10
3
—10

4
 

о
С/с, скорости охлаждения. Уровень нижней 

границы скорости охлаждения наночастиц определили исходя из условия, 

что фиксация –Fe при комнатной температуре и нормальном давлении 

(рис. 1, б) возможна при скорости охлаждения более 10
3
—10

4
 
о
С/с [20].  

Сравнение плотности дислокаций в наночастицах и массивных 

материалах полученных известными способами показывает, что уровень 

дефектности кристаллического строения наночастиц, после 

электроискровой обработки, значительно выше значений достигаемых 

известными методами упрочнения металлов и сплавов. 

Высокий уровень плотности дислокаций в наночастицах 

предопределяет их высокую энергонасыщенность, поскольку известно [21, 

18], что основной вклад в энергию субструктуры и субзеренных границ 

вносит упругая энергия дислокаций, которые, в случае присутствия 

краевых и винтовых дислокаций, определяются следующей зависимостью 

[18]: 
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где  - плотность дислокаций;  

G – модуль сдвига;  

rя – радиус ядра дислокаций;  

R – радиус экранирования упругого поля дислокаций (в первом 

приближении равен среднему расстоянию между дислокациями);  

bк и  bв – вектор Бюргерса краевой и винтовой дислокации, 

соответственно;  

 - коэффициент Пуассона. 

 

 Учитывая, что при уменьшении размера наночастиц железа до 7 нм 

отклонение значений модуля сдвига от нормального значения составляет 

менее 5% [22], можно предположить, что уровень энергии субструктуры и 

субграниц определяется, в основном, плотностью дислокаций. 

Анализ результатов исследования структуры наночастиц показывает, 

что нанообъекты, полученные в результате электроискровой обработки 

железа, имеют повышенный уровень дефектов кристаллического строения 

и другие, по сравнению с массивным железом,  закономерности фазовых 

превращений. Это создает предпосылки для эффективного взаимодействия 

наночастиц с окружающей средой.  

Например, добавка в воду коллоидного раствора наночастиц серебра в 

количестве от 0,001 – 0,01 об. дол. % уменьшает содержание 

микроорганизмов в воде в 130 – 7500 раз (рис. 11), а коллоидные растворы, 

http://materiology.info/ref/deformacii_plotnost5.html#8
http://materiology.info/ref/deformacii_plotnost5.html#8
http://materiology.info/ref/deformacii_plotnost5.html#8
http://materiology.info/ref/deformacii_plotnost5.html#8
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содержащие наночастицы серебра и меди, являются эффективными 

дезинфицирующими, дезинсектирующими, косметическими и 

терапевтическими препаратами [23, 24]. 

 

 
 

Рис. 11 Дезинфекция воды коллоидным раствором наночастиц серебра 

 

Для изучения возможности применения наночастиц в качестве 

модификаторов структуры металлов и сплавов провели серию 

экспериментов по модифицированию структуры стали 45 наночастицами 

железа. 

 В случае применения, для обработки металлических расплавов 

наночастиц содержащих -железо, закономерность взаимодействия их с 

расплавом изменяется. Это связано с тем, что при введении в 

металлический расплав обычного порошка железа происходит 

переохлаждение расплава в местах его контакта с частицами порошка, 

вследствие расходов тепла на нагревания и фазовые α → ,  → ,  → 

жидкость превращений в частицах. В процессе обработки расплава 

наночастицами, содержащими  -железо, происходи не переохлаждение, а  

перегрев расплава в момент контакта с наночастицами при достижении 

температуры  → α превращения. 

Результаты модифицирования стали 45 наночастицами железа 

приведены на рис. 12.  

Количественный компьютерный анализ микроструктур приведенных 
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на рис. 12 показывает, что при модифицировании стали 45Л  

наночастицами железа количество перлита увеличивается в литом 

состоянии от 62,6 % до 72,5%, то есть на 16%, а после отжигу - от 46,7% до 

66,1%, то есть на 42%. 

 

  

а б 

  
в г 

 

Рис. 12 Влияние наночастиц, полученных электроискровой обработкой 

железа, на микроструктуру стали 45: а, в – исходная сталь 45; б, г - стали 

45 модифицированная наночастицами железа; 

а, б - литое состояние; в, г - отжиг при 860 
о
С. Увеличение Х 100 

 

Статистический анализ изменения микроструктуры показал, что при 

этом происходит уменьшение размеров зерен и их глобуляризация. 

Например, 85 % зерен феррита стали 45Л модифицированной 

наночастицами, в литом состоянии, имеют ширину от 2 до 3 микрон, в 

тоже время у исходной стали 45Л  такой процент зерен имеет ширину от 2 

до 8 микрон, то есть достигается сужение интервала размеров в 6 раз. 

Модифицирование приводит к диспергированию зерен феррита в 

литом состоянии в 2,3-2,4 раза и повышению однородности структуры в 

1,7-2,4. После отжига размер зерен феррита уменьшается в 1,2-2,4 раза, а 

перлита- в 1,2-1,5 раза, при этом однородность структуры увеличивается в 



54 

 

1,2-1,8 раза. 

 

Выводы 

Результаты выполненных исследований показывают, что химический 

состав, параметры решеток и размеры областей когерентного рассеяния 

наночастиц существенно зависят от пиковых мощностей электрических 

импульсов электроискровой обработки материалов и времени выдержки 

коллоидных растворов после их получения. Например, впервые получены 

наночастицы -Fe, которые сохраняются при комнатной температуре. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена модель 

строения наночастиц в зависимости от соотношения их размеров и 

областей когерентного рассеивания. Экспериментально установлена 

структура границ зерен и субзерен и закономерность изменения параметра 

решетки наночастиц, содержащих железо, в зависимости от условий их 

изготовления. 

Установлено, что плотность дислокаций в наночастицах, полученных 

электроискровой обработкой гранул железа в жидкости, на порядок выше 

чем в известных металлических материалах. Исследование поверхности 

наночастиц показало присутствие прочной кислородсодержащей пленки. 

Установлены закономерности фазовых превращений в наночастицах 

содержащих железо и показаны их отличия от массивных материалов. 

Добавка в воду коллоидного раствора наночастиц серебра в 

количестве от 0,001 – 0,01 об. дол. % уменьшает содержание 

микроорганизмов в воде в 130 – 7500 раз, а коллоидные растворы, 

содержащие наночастицы серебра и меди, являются эффективными 

дезинфицирующими, дезинсектирующими и терапевтическими 

препаратами. 

В процессе обработки расплава стали 45Л наночастицами, 

содержащими железо, наблюдается эффективное модифицирование 

структуры. При этом происходит диспергирование зерен феррита в литом 

состоянии в 2,3-2,4 раза и повышению однородности структуры в 1,7-2,4. 

После отжига размер зерен феррита уменьшается в 1,2-2,4 раза, а перлита- 

в 1,2-1,5 раза, при этом однородность структуры увеличивается в 1,2-1,8 

раза. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНО - ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ДУПЛЕКС - СИСТЕМЫ АЛЮМОСИЛИКАТЫ -

АЛЮМОСИЛИЦИДЫ ЖЕЛЕЗА 

 

Б. Ф. Белов
1
, А. И. Троцан

2
, И. Л. Бродецкий

1
,  Я. П. Карликова

2 

 
1
Институт проблем материаловедения НАН Украины 
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Приазовский государственный технический университет 

 

Побудовано більш інформативні, ніж класичні, полігональні діаграми 

стану FeO-SіО2-Al2O3 і Fe-Sі-Al, за допомогою яких виконаний аналіз 

структурно-хімічного стану дуплекс-системи алюмосилікати- 

алюмосиліциди заліза. Проведено класифікацію сплавів 

ферросилікоалюмінію залежно від їх технологічного призначення та 

складу шихтових матеріалів руднотермічного процесу 

 

Построены более информативные, чем классические, полигональные 

диаграммы состояния FeO-SiO2-Al2O3  и Fe-Si-Al, с помощью которых 

выполнен анализ структурно-химического состояния дуплекс-системы 

алюмосиликаты – алюмосилициды железа. Проведена классификация 

сплавов ферросиликоалюминия в зависимости от их технологического 

назначения и состава шихтовых материалов руднотермического процесса 

 

Polygonal diagrams of the state FeO-SiO2-Al2O3  and Fe-Si-Al, more 

informative than classical, are constructed. The analysis of the structurally-

chemical condition of duplex-system aluminum silicates - aluminum silicids of the 

iron is implemented. Classification of alloys ferroaluminum  silicon of the 

depending from their technological appointment and charge makeup ore-smelting 

process is spent 

 

Состояние вопроса    

Физико-химические и технологические свойства сплавов 

ферросилиция и ферроалюминия подробно изучены в многочисленных 

работах с применением современных экспериментальных и теоретических 

методов исследований [1-5], тогда как комплексные сплавы  

ферросиликоалюминия практически не исследованы [6]. Разработка 

сплавов ферросиликоалюминия в институтах и ферросплавных заводах 

проводится в странах СНГ, в т.ч. в Украине (ДМетИ, Никопольский завод 

ферросплавов), однако промышленное  производство  освоено только в 
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России на Ключевском заводе ферросплавов (ТУ 14-141-14-79) и 

Казахстане в ОАО «Испат-Кармет» (ТУ 08184 РК 7614-009-99). 

Марочный состав ферросиликоалюминия регламентируется 

суммарным содержанием кремния и алюминия, равных концентрации 

кремния в сплавах ферросилиция. Ферросиликоалюминий является 

эффективным заменителем сплавов кремния и алюминия благодаря 

высокой раскислительной способности, низкой себестоимости и снижению 

при его применении загрязненности стали силикатными и глиноземистыми 

неметаллическими включениями [7]. Высокая раскислительная 

способность и чистота металла является следствием снижения 

термодинамической активности кремнезема (SiO2) и глинозема (Al2O3) за 

счет образования алюмосиликатов железа переменного состава 

(nFeOmSiO2kAl2O3) крупных размеров, легко всплывающих из 

металлического расплава. Низкая себестоимость обусловлена 

использованием низкоглиноземистого сырья (высокозольные угольные 

породы, отходы  абразивной и огнеупорной промышленности)  [8]. 

Металлургические дуплекс-системы относятся к термодинамическим 

системам, в которых химические элементы образуют топологический ряд 

взаимообратимых структурно-наследственных шлаковых 

(неметаллических) и металлических фаз. Термодинамическая система 

химических элементов Fe-O-Si-Al образует дуплекс-систему 

алюмосиликаты-алюмоси-  лициды железа  nFeOmSiO2 kAl2O3  Fen Sim 

Alk. Обратимость структурно-химических превращений оксид  металл 

регламентирует состав шихтовых материалов для производства заданного 

марочного состава сплава. 

Цель работы - системная классификация шихтовых материалов и 

сплавов ферросиликоалюминия в широком интервале концентраций на 

основе анализа физико-химических и технологических свойств окисных и 

металлических фаз дуплекс - системы алюмосиликаты - алюмосилициды 

железа для повышения эффективности ковшевой обработки стали. 

 

Методика исследований 

Исследования выполнены по методикам, основанных на 

предложенной авторами теории строения металлургических фаз по модели 

гармонических структур вещества [9], которые включают анализ 

структурно-хими-ческого состояния металлургических дуплекс-систем 

оксид-металл с помощью полигональных диаграмм состояния FeO-SiO2-

Al2O3 и Fe-Si-Al, построенных графо-аналитическим методом во всем 

интервале твердых и жидких исходных компонентов на базе бинарных 

окисных FeO-SiO2,  FeO-Al2O3, SiO2-Al2O3 и металлических Fe-Si,  Fe-Al, 

Si-Al систем. 
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Результаты исследований 

Системным классификатором алюмосиликатов железа является 

полигональная диаграмма тройной системы FeO-SiO2-Al2O3, построенная 

разработанным методом [10] на базе бинарных систем. На рис.1 представлена 

тройная диаграмма, которая включает последовательный ряд 18-ти 

промежуточных фаз в т.ч. три эвтектики. Промежуточные фазы тройной 

системы образуются после взаимодействия первичных промежуточных фаз 

бинарных систем. Первичными промежуточными фазами бинарных систем 

являются силикат железа (фаялит) - 2FeOSiO2 (70,3/29,7, 900/1200), алюминат 

железа - 2FeOAl2O3 (58,2/41,8, 1000/1600) и алюмосиликат (силлиманит) - 

SiO2Al2O3 (37,0/63,0, 875/1850), где в скобках первые цифры – химический 

состав (масс. %),  вторые – температуры образования и плавления (Т, °C). 

 

 
Рис. 1 Полигональная диаграмма тройной системы FeO-SiO2-Al2O3 

 

В результате взаимодействия первичных бинарных фаз образуются 

первичные тройные фазы, существующие в области центрального 

треугольника концентрационного поля диаграммы 210 (2FeOSiO2) – 011 

(SiO2Al2O3) – 201 (2FeOAl2O3). На квазибинарных полевых системах 

(прямые линии) появляются первичные тройные фазы: 411 

(4FeOSiO2Al2O3) на линии 201 – 210, 221 (2FeO2SiO2Al2O3 ) на линии 210 – 

011 и 212 (2FeOSiO22Al2O3 ) на линии 011 – 201. 
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Первичные линейные фазы образуют триангуляционную тройную 

фазу 211 (2FeOSiO2Al2O3), разделяющую область первичных тройных фаз 

на три зоны, где образуются новые триангуляционные фазы: 412 

(4FeOSiO22Al2O3) в зоне 201-411-211-212, 421 (4FeO2SiO2Al2O3) в зоне 

411-210-221-211 и 111 (FeOSiO2Al2O3) в зоне 221-011-212-211. На 

классической диаграмме [11] существуют химические соединения – 

железистый кордиерит (2FeO5SiO22Al2O3) и железистый гранат – 

альмандин (3FeO3SiO2Al2O3), а также две эвтектики и пять 

промежуточных фаз. На рис. 2 представлена классическая диаграмма, на 

которой обозначены промежуточные фазы полигональной диаграммы, 

отвечающие составу не идентифицированных фаз. 

 

 
Рис. 2 Классическая диаграмма системы FeO-SiO2-Al2O3 [11] 

(светлые кружки – промежуточные фазы полигональной диаграммы) 

 

В таблице 1 представлена классификация алюмосиликатов железа, 

включающая линейные и триангуляционные системы, химические реакции 

образования промежуточных фаз, стехиометрический и химический состав, 

температуры ликвидуса. Условные обозначения: трехзначные числа отвечают 

стехиометрическим коэффициентам промежуточных фаз, первые цифры для 

FeO, вторые - SiO2, третьи - Al2O3; «н.д.» - нет данных.  Температуры ликвидуса  

(Тл, °С) рассчитаны аддитивно из температур плавления исходных 

компонентов в химических реакциях образования промежуточных фаз.  
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Системным классификатором сплавов ферросиликоалюминия 

является полигональная диаграмма состояния Fe-Si-Al, построенная 

разработанным методом [10] на базе бинарных систем Fe-Si, Fe-Al, Si-Al, 

которая  представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3 Полигональная диаграмма состояния  Fe-Si-Al 

 

Первичные промежуточные фазы тройной системы образуются при 

химическом взаимодействии промежуточных фаз квазибинарных 

линейных полевых систем: 

              

2(FeAl) (101) + Fe2Si (210)  Fe4SiAl2 (412)                         (1) 

Fe2Si (210) + SiAl2 (012)  Fe2Si2Al2 (111)                           (2) 

SiAl2 (012) + 2(FeAl) (101)  Fe2SiAl4 (214)                         (3) 

 

Первичные тройные фазы образуют первичную триангуляционную 

фазу по реакции: 

 

           Fe4SiAl2 + Fe2Si2Al2 + Fe2SiAl4   Fe2SiAl2 (212),                     (4) 

 

существующую в центральном треугольнике концентрационного поля 101-

210-012, который разделяется на три зоны существования вторичных 

триангуляционных фаз: Fe3SiAl3 (313) в зоне 212-214-101-412,  Fe2SiAl 
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(211) в зоне 212-412-210-111 и  FeSiAl2 (112) в зоне 212-111-012-214. 

Трехзначные числа отвечают условным обозначениям стехиометрических 

коэффициентов: первые цифры для железа, вторые – кремний, третьи – 

алюминий. 

 На полигональной диаграмме существуют 21 промежуточные фазы, в 

т.ч. три эвтектики, тогда как на классической диаграмме (рис. 4 из работы 

[12]) представлены лишь 17 промежуточных фаз, в т.ч. одна эвтектика, 

химический состав которых отвечает стехиометрическому  составу  

промежуточных фаз на полигональной диаграмме. 

 

 
Рис. 4  Классическая диаграмма системы Fe-Si-Al [12] 

(светлые кружки – промежуточные фазы полигональной диаграммы) 

 

В таблице 2 приведена классификация сплавов ферросиликоалюминия, 

включающая химические реакции образования промежуточных фаз в 

квазибинарных линейных и триангуляционных системах, химический и 

стехиометрический состав интерметаллидов, плотность (г/см
3
), температуры 

ликвидус (Т,°С) и марочный состав сплавов. Температуры ликвидуса 

рассчитаны аддитивно по температурам плавления исходных компонентов в 

реакциях образования интерметаллидов, марочный состав сплавов отвечает  

стехиометрическому составу интерметаллидов.  
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Приведенная классификация оксидных и металлических фаз дуплекс-

системы позволяет оптимизировать составы шихтовых материалов для 

производства заданного состава сплава. 

При руднотермическом процессе сплавы получают восстановлением 

минерального сырья углеродом, кремнием, алюминием. В зависимости от 

состава шихтовых материалов получают заданный состав сплава. 

Первичной фазой на полигональной диаграмме FeO-SiO2-Al2O3  является 

алюмосиликат железа 2FeOSiO2Al2O3, при восстановлении которого, 

например, получают сплав на основе интерметаллида Fe2SiAl2 по реакции:  

 

                   2FeOSiO2Al2O3 + 7(С)    Fe2SiAl2 + 7СО,                        (5) 

 

содержащий (масс. %) 57,8 Fe + 14,4 Si + 27,8 Al и отвечающий марочному 

составу ФС10А25. Аналогично выстраивается последовательный ряд 

сплавов ферросиликоалюминия при восстановлении остальных 

алюмосиликатов железа.  

   При использовании в качестве шихтовых материалов минерального 

сырья, содержащего боксит  (Fe2O3Al2O3) и кварцит (SiO2), а также  

металлом – железная  стружка  (Fe) и восстановитель – угольные 

материалы (С) механизм получения сплавов описывается химическими 

реакциями для сплава марки ФС15А25 на основе интерметаллида Fe2SiAl2: 

 

Fe2O3Al2O3 + SiO2  Fe2O3SiO2 Al2O3                                                   (6) 

Fe2O3SiO2 Al2O3 + 8С  8СО + Fe2SiAl2                                        (7) 

                            : Fe2O3Al2O3 + SiO2+ 8С  8СО + Fe2SiAl2                             (8) 

                                               

При добавке железного металлолома получают марочные сплавы 

ФС10А15 и другие на основе железа. Глиноземистые шихтовые материалы 

в виде отходов огнеупорной футеровки шамот - 3SiO2Al2O3 и муллит -

2SiO23Al2O3 обеспечивают получение сплавов марочного состава  

ФС30А20 и ФС15А50, в соответствии с химическими реакциями: 

 

              шамот -    3SiO2Al2O3 + 9С  9СО + Si3Al2                                                  (9) 

          Si3 Al2 + 2Fe   Fe2Si3Al2                                                              (10) 

                          : 3SiO2Al2O3+ 9С + 2Fe  9СО + Fe2Si3Al2                            (11) 

  

              муллит -   2SiO23Al2O3 + 13С  13СО + Si2Al6                                        (12) 

          Si2 Al6 + 2Fe  2(FeSiAl3)                                                             (13) 

            : 2SiO2 3Al2O3+ 13С + 2Fe  13СО + 2(FeSiAl3)                       (14) 
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Использование шихтовых материалов, содержащих смесь 

минерального сырья (бокситы, кварциты) и техногенных отходов  (шамот, 

муллит), отвечающих составу алюмосиликатов железа на полигональной 

диаграмме, при руднотермическом процессе образуются комплексные 

сплавы ферросиликоалюминия, содержащие (масс. %) (10-65)Si + (10-

75)Al + Fe (остальное), отвечающие составу интерметаллидов  на 

полигональной диаграмме алюмосилицидов железа. Выход сплавов 

(отношение массы сплава к массе шихты) составляет не менее 50%. 

Известный опыт применения сплавов ферросиликоалюминия  для 

раскисления стали [7-8] ограничивается сплавами, содержащие (40 - 50) % 

Si + (15 - 20) % Al + остальное железо, что соответствует сплавам в 

области  Fe2Si (210) – Si (010) – SiAl2 (012)   полигональной диаграммы Fe-

Si-Al.  Эти сплавы плавятся в интервале 1300 – 1100 °С, плотность 

составляет 3,5 - 6,0 г/см
3
, что позволяет их классифицировать по 

технологическому принципу: легковесные (  3,5 г/см
3
) для раскисления 

шлака и более плотные для  раскисления и легирования металла. 

  

Выводы  
1. На базе бинарных оксидных и металлических систем (по 

методикам, основанных на разработанной авторами теории строения 

металлургических фаз по модели гармонических структур вещества) 

построены более информативные, чем классические, полигональные 

диаграммы состояния тройных систем FeO-SiO2-Al2O3  и  Fe-Si-Al, с 

помощью которых идентифицированы промежуточные фазы на 

классических диаграммах, построенных по экспериментальным данным. 

2. Проведен  анализ  структурно - химического состояния дуплекс - 

системы алюмосиликаты железа - алюмосилициды железа, 

представляющий собой научно-технологическую базу для разработки 

руднотермических сплавов ферросиликоалюминия, с помощью которой 

регламентируется марочный состав сплавов ферросиликоалюминия и 

оптимальный состав шихтовых материалов.  

3. Установлен последовательный ряд марочных составов сплавов, 

содержащих (10 - 65) % Si, (10 - 75) % Al, остальное -  железо и шихтовых 

материалов из компонентов минерального (бокситы, кварциты) и 

техногенного сырья - отходы огнеупорных материалов (шамот, муллит) и 

железного металлолома (сталь, чугун), обеспечивающие повышение 

эффективности  руднотермического  процесса. 
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УДК 669-154:669.162.2:001.57 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА 

ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПЛАВОВ В УСЛОВИЯХ 

ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 

 

А. И. Белькова, А. С. Скачко, А. Ю. Гринько 

 

Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова 

 

Викладені принципи та результати фізико-хімічного і 

математичного моделювання властивостей металургійних розплавів і 

процесів їх взаємодії. Запропоновано систему термодинамічних 

співвідношень у вигляді критеріїв і моделей для оцінки результатів 

взаємодії розплавів у горні доменної печі на основі параметрів 

міжатомної взаємодії з метою спрямованого формування складу та 

властивостей кінцевих продуктів плавки 

 

Изложены принципы и результаты физико-химического и 

математического моделирования свойств металлургических расплавов и 

процессов их взаимодействия. Предложена система термодинамических 

соотношений в виде критериев и моделей для оценки результатов 

взаимодействия расплавов в горне доменной печи на основе параметров 

межатомного взаимодействия с целью направленного формирования 

состава и свойств конечных продуктов плавки 

 

Outlines the principles and the results of physical-chemical and 

mathematical modeling of properties of metallurgical melts and processes of 

their interaction. The system of thermodynamic parities in the form of criteria 

and models for an estimation of results of interaction melts in a forge of a blast 

furnace on the basis of parametres of internuclear interaction for the purpose of 

the directed formation of structure and properties of end-products of fusion is 

offered 

 

Вступление 

Эффективность использования автоматизированных систем 

управления при решении задач повышения качества выплавляемого чугуна 

определяется наличием устойчивых корректных моделей, связывающих 

показатели конечных продуктов плавки с рядом технологических и 

термодинамических факторов процесса. 
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Несмотря на огромное количество представленных в литературе 

разработанных математических моделей, алгоритмов и программных 

комплексов для решения технологических задач в области доменного 

производства, сохраняют свою актуальность вопросы совершенствования 

аналитического описания процессов формирования и взаимодействия 

металлургических расплавов на основе состоятельных прогнозных 

моделей, которые можно было бы использовать в промышленных 

условиях с целью их оперативного анализа и управления. 

В частности, к настоящему времени в вопросах прогнозирования 

свойств шлаковых расплавов накоплен большой объем экспериментальной 

информации, имеются различные их модели (идеального, регулярного, 

субрегулярного, ассоциированного и т.д.) разного уровня сложности с той 

или иной степенью точности обобщающие эти данные. Недостатком 

большинства прогнозных уравнений является их применимость для узкой 

области составов. При сопоставлении экспериментальных данных, 

полученных по различным методикам и в различных условиях, зачастую 

обнаруживаются значительные расхождения не только в величине 

конкретного свойства, но и в характере зависимости этого свойства от 

состава. 

В вопросах взаимодействия в системе «чугун-шлак» большинство 

отечественных и зарубежных исследований связаны с использованием 

зависимостей компонентов чугуна и шлака в равновесных условиях 

(Г.Шенк, В. Венцель, Н.Л. Гольдштейн, А.М. Рамм, В.Г. Воскобойников, 

И.С. Куликов и др.). Представленные в ряде работ уравнения для 

определения содержания серы и кремния в чугуне (и их коэффициентов 

распределения) для реальных процессов разработаны для конкретных 

условий, что ограничивает их применение в современных условиях плавки. 

В данной работе представлены принципы и результаты физико-

химического и математического моделирования свойств металлургических 

расплавов и процессов их взаимодействия для восстановительных условий 

доменной плавки с использованием параметров межатомного 

взаимодействия в расплавах. 

 

Постановка задач исследования 

Целью данного исследования является установление системы 

термодинамических соотношений для описания процессов взаимодействия 

расплавов в горне доменной печи, что позволит эффективнее 

прогнозировать и оптимизировать процессы распределения в системе 

«металл-шлак» для получения чугуна заданного состава. 

 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

72 

 

Методика проведения исследований 

Физико-химическое и математическое исследование влияния 

модельных физико-химических параметров направленного межатомного 

взаимодействия на основные термодинамические и электронные свойства 

веществ, разработка прогнозных моделей. 

 

Результаты исследований 

Как известно, в современных условиях содержание кремния в чугуне, 

наряду с содержанием серы, является одним из основных показателей 

качества чугуна. Достоверно установлено, что содержание кремния в 

выплавленном чугуне определяется не восстановлением его из SiO2 перед 

фурмами, а вторичным окислением кремния, восстановленного над 

фурменной зоной монооксидом железа FeO шлакового расплава. Переход 

же серы из металла в шлак осуществляется под зоной горения в 

восстановительной среде, исключающей образование повышенного 

количества FeO в шлаковой ванне. При этом, содержание серы и кремния в 

жидкостной системе доменной печи взаимозависимы, а оптимальные их 

количества взаимообусловлены установленными термодинамическими 

зависимостями. Т.е. термодинамический анализ системы "металл-шлак" 

должен базироваться на анализе всей системы как таковой, а не отдельных 

химических реакций между произвольно выбранными её компонентами. 

Традиционные подходы к моделированию термодинамических и 

физико-химических свойств многокомпонентных металлургических 

расплавов известны своей громоздкостью, плохой обеспеченностью 

коэффициентов уравнений термодинамическими константами, 

всевозможными техническими трудностями реализации. 

В Институте черной металлургии разработаны научные основы создания 

информационно-аналитических систем для анализа процессов взаимодействия 

компонент и термодинамического состояния системы «чугун-шлак» и 

выработке на их основе управляющих рекомендаций для получения чугуна 

требуемого качества. В частности, моделирование процессов взаимодействия в 

системе «чугун-шлак» осуществляется с использованием методики физико-

химического моделирования структуры и свойств расплавов с позиций 

кооперативного ионообменного процесса, учитывающего роль и влияние 

параметров межатомного взаимодействия [1, 2]. 

Для оценки реакционной способности компонентов металлических и 

шлаковых систем и разрешения вопросов межфазного распределения 

элементов в многокомпонентной системе важное значение имеет 

определение численного значения активности компонентов в системе. Это 

позволяет, в частности, определять направление процессов на границе фаз 

«металл-шлак» и степень приближения реальной системы к равновесию – 
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что является очень важным критерием для решения оптимизационных 

задач выплавки кондиционного чугуна. 

В связи с этим разработана методика оценки термодинамического 

состояния системы «металл-шлак», которая базируется на 

прогнозировании активностей элементов многокомпонентных 

металлических и шлаковых систем с использованием параметров системы, 

характеризующих как общее состояние системы, так и индивидуальное 

состояние компонента с учетом его окружения [3]. Так, в результате 

систематизации опубликованных экспериментальных данных об 

активностях компонентов железоуглеродистых и шлаковых расплавов 

(данные об активностях углерода, серы, кремния и их соединений И.С. 

Куликова, Г. Винцера, А. Клитцинга, В.М. Соколова и др.) с учетом 

компонентности расплава создана база данных “Activity” и предложены  

модели для расчета коэффициентов активности компонентов  в чугуне ][ Xf  

и в шлаковом расплаве )( Xf :  

 

64.5)(21.1lg
][][][  Y

XO
Y

XX ZZlf     (1) 

 

16,18)(1,3lg
)(0)()(  Y

X

Y

XlX ZZf  ,   (2) 

 

где YZ  – химический эквивалент, суммирующий данные об 

эффективных зарядах всех компонентов металлического или шлакового 

расплава;  

][ Xl , 
)( Xl  – средняя зарядовая плотность элемента соответственно в 

металлическом или шлаковом расплаве;  
Y

XOZ
][
, Y

X
Z

)(0  – зарядовое состояние элемента Х в расплаве чистого 

компонента. 

Активность компонента в металлическом и шлаковом расплаве 

вычисляется по известным формулам: Xfa XX  ][][ , Xfa XX  )()( , где 

Х – содержание компонента в расплаве. 

Результаты исследований показали возможность использования этой 

информации для описания распределения серы и кремния между чугуном 

и шлаком, а также оценки термодинамического состояния системы 

«металл-шлак» и степени приближения реальной системы к равновесию, 

что является очень важным достижением при решении оптимизационных 

задач выплавки кондиционного чугуна в реальных условиях. 

При помощи разработанной методики разработаны прогнозные 

модели для расчета коэффициентов распределения элементов и 
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равновесного коэффициента распределения серы между чугуном и 

шлаком, а также серопоглотительной способности шлака. В частности, в 

результате анализа фактических выпусков доменной печи №9 ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» получены зависимости коэффициента 

распределения серы и кремния между чугуном и шлаком от активности 

этих элементов в чугуне: 

 

),( )(][ SSS aafL       (3) 

 

),( )2(][ SiOSiSi aafL      (4) 

 

С использованием методики расчета активностей компонентов для 

оценки термодинамического состояния системы «чугун-шлак» разработан 

физико-химический критерий в виде отношения активностей кремния в 

чугуне и кремнезема в шлаке )2(][ / SiOSi aa  [4]. Оптимальные пределы этого 

критерия, обеспечивающие требуемый уровень содержания кремния и серы 

в чугуне, устанавливаются для конкретных условий работы печи. Так, для 

условий работы ДП№9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» изменение 

указанного соотношения в пределах от 60 до 100 соответствует выпускам 

чугуна с содержанием серы и кремния: 03.0][;9.0][6.0  SSi  (рис. 1). 

Такие выпуски обозначены как «хорошие» (кружочки на рисунке), а 

выпуски, не удовлетворяющие вышеназванным условиям – «плохие» 

(треугольники на рисунке). При этом коэффициенты распределения 

кремния и серы, соответствующие требованию качества, изменяются в 

следующих пределах: 6545  SiL , 40SL  (рис. 2). 

Привлечение к исследованиям данных по равновесному 

распределению серы между чугуном и шлаком, полученных нами ранее, 

подтверждает правильность выбранного подхода. Так, очевидна 

зависимость величины Ls
0
 от предложенного критерия )2(][ / SiOSi aa  (рис. 3). 

При этом величина Ls
0
 вычислялась по модели: 

 

)(%47.016.005.0lg .][
0

насSS SfL     (5) 

 

где ][Sf  – коэффициент активности серы в чугуне, вычисляемый по (1); 

)(% .насS  – предельная растворимость серы в шлаке, вычисляемая по 

модели (6): 

 

33.4)(79.0)lg(% 0)(.  YY

slнас ZZS     (6) 
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Рис. 1 Значения )2(][ / SiOSi aa для выборки данных текущих выпусков  

(– «хорошие выпуски с содержанием кремния и серы: 

03.0][;9.0][6.0  SSi ) 

 

 
 

Рис. 2 Исрользование отношения )2(][ / SiOSi aa в качестве критерия качества 

чугуна по содержанию кремния в чугуне 

L
S

i  

a[Si]/a(SiO2) 

"хорошие" выпуски 

"плохие" выпуски по 

кремнию 
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Рис. 3 Зависимость коэффициента равновесного распределения серы 

между чугуном и шлаком от критерия )2(][ / SiOSi aa  

 

Для подтверждения корректности использования отношения 

)2(][ / SiOSi aa  в качестве критерия качества чугуна на рисунке 4 показана 

зависимость серопоглотительной способности серы Cs , вычисленной по 

модели (7), от данного критерия. 

 

  82.0%41.0lg .  насS SC     (7) 

 

где )(% .насS  – предельная растворимость серы в шлаке, вычисляемая 

по модели (6). 

 

Из рисунка 4 следует, что при выполнении условия 9862
)2(

][


SiO

Si

a

a  

серопоглотительная способность шлака будет такой, при которой 

обеспечивается выплавка кондиционного по сере и кремнию чугуна. 

Т.е., для получения чугуна, удовлетворяющего требованиям качества 

9.0][6.0  Si , 03.0][ S , 3.1)/()(1.1 2  SiOCaO , следует вести 

доменный процесс так, чтобы 10060
)2(

][


SiO

Si

a

a . При этом обеспечивается 

уровень значений коэффициентов распределения серы и кремния между 

чугуном и шлаком, соответствующий кондиционному по сере и кремнию 

чугуну, а также уровень значений равновесного коэффициента 

L
S

0
 

a[Si]/a(SiO2) 

"хорошие" выпуски 
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распределения серы и серопоглотительной способности шлака, 

определяющий максимальную десульфурирующую способность шлака.  

Как уже отмечено выше, входными данными для расчета указанных 

свойств по моделям (3)-(7) являются интегральные показатели состава 

металлического и шлакового расплавов, рассчитанные с использованием 

данных химического анализа чугуна и шлака. 

 

 
 

Рис. 4 Зависимость серопоглотительной способности от критерия 

)2(][ / SiOSi aa  

 

С целью повышения эффективности процесса выплавки 

высококачественного чугуна и выработки управляющих решений 

желательно оценить состав продуктов доменной плавки и 

термодинамическое состояние системы «металл-шлак» в горне до загрузки 

шихты в печь. 

Традиционно состав выплавляемого чугуна оценивают с помощью 

расчетов на заданную основность шлака при постоянных коэффициентах 

распределения элементов шихты между продуктами плавки. Такой подход 

не обеспечивает учет изменения свойств шихты при значительных 

колебаниях химического состава сырья, а также влияния параметров дутья, 

что приводит к нарушениям теплового и шлакового режимов. 

Прогнозирование состава конечных продуктов доменной плавки должно 

осуществляться с учетом сырьевых условий и технологического режима, а 

также в зависимости от взаимодействия расплавов на конечных стадиях 

процесса.  

C
s  

a[Si]/a(SiO2) 

"хорошие" выпуски 

"плохие" выпуски по 

кремнию 
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В автоматизированной системе «Шихта» [5], предназначенной для 

контроля качества чугуна и оптимизации шлакового режима по 

рассчитанным свойствам шлака, прогнозирование состава продуктов 

плавки осуществляется на основе методики расчета коэффициентов 

распределения элементов между чугуном и шлаком с использованием 

интегральных показателей шихты и температурно-дутьевого режима по 

уравнениям: 321
1 тш)/(


КККРALэ  , где Р/К – рудная нагрузка, 

Кш – комплексный показатель шихты, Кт – комплексный показатель 

технологического режима плавки, A1, 1 2 3– коэффициенты уравнений, 

определяемые в конкретных условиях печи [6]. 

Оптимальная структура моделей генерируется на основе факторного 

анализа, позволяющего из представительного выборки данных о составе 

загружаемой шихты и показателях технологии выделить группы 

взаимосвязанных показателей и среди них по факторным нагрузкам 

определить соответствующие модельные параметры. 

Поскольку конечный состав чугуна и шлака формируется в процессе 

взаимодействия расплавов в нижних зонах доменной печи, то при оценке 

прогнозного расчета следует учитывать термодинамические 

закономерности, протекающие на границе раздела фаз системы «чугун-

шлак». 

С целью проверки адекватности коэффициентов распределения серы и 

кремния между продуктами плавки, прогнозируемых в зависимости от 

показателей шихты и дутьевого режима используется условие 

согласования химических составов расплавов в горне доменной печи, 

реализованное в виде соответствующей зависимости )( efZZ Y
Ш

Y
Ч    

[7], где  – показатель стехиометрии шлакового расплава, параметры e и 

Z
Y
 – химический эквивалент состава соответственно шлака и чугуна. При 

этом при использовании параметров e и  оксидный расплав трактуется 

как полностью упорядоченная система. При использовании модели 

разупорядоченной структуры металлической системы химический 

эквивалент состава шлака описывается параметром Z
Y

ш, что позволяет 

оценить степень упорядоченности и разупорядоченности структуры 

шлаковых систем, до определенной степени перегретых после 

расплавления. 

Условие согласования расплавов получено в результате расчетно-

аналитических исследований представительных массивов показателей 

продуктов плавки для условий работы различных доменных печей 

Украины и России. Установленные зависимости свидетельствуют о 

существенной связи между характеристиками чугуна и шлака (табл. 1), 

которые в интегральном виде учитывают влияние каждого компонента 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

79 

 

комплексной системы «металл-шлак» на процессы взаимодействия между 

ними, и характеризуют условия согласования формирующихся в горне 

доменной печи расплавов. 

 

Таблица 1 Условие согласования расплавов в системе «чугун-шлак» в 

горне доменной печи 

Доменная печь Уравнение № уравнения 

ДП №9 ПАО 

 «АселорМиттал  

Кривой Рог» eZ

Z
Y
ш

Y
ч





31,002,1  (8) 

ДП №2 ОАО 

«Запорожсталь» eZ

Z
Y
ш

Y
ч





31,002,1  (9) 

ДП №5 ОАО 

 «Северсталь» eZ

Z
Y
ш

Y
ч





45,001,1  (10) 

ДП №1  

ОАО «ЗСМК» eZ

Z
Y
ш

Y
ч





7,098,0  (11) 

 

Поскольку в производственных условиях кроме химических 

характеристик системы «металл-шлак» на процессы распределения 

активно влияют температурные условия плавки, в частности, тепловое 

состояние горна, в условии согласования необходимо учитывать 

температурно-тепловой потенциал нижней части печи, зависящий от 

технологического режима доменной плавки. Так, соответствующая 

зависимость для условий ДП№9 выглядит следующим образом: 

 

ФЗY
ш

Y
Ч Т

eZ

Z ~
00016,0516,068,0 





, R=0,84  (12) 

 

где фзТ
~

 – температурный критерий состояния фурменной зоны печи, 

рассчитываемый как среднее значение температуры чугуна (ТЧ) и 

теоретической температуры горения (Tt): 2)(
~

tЧфз TTТ  . 

Адекватность полученного условия согласования расплавов 

подтверждена в результате проведенной процедуры определения 

оптимальных интервалов изменения физико-химических критериев чугуна 

и шлака, которые были выработаны ранее с позиции обеспечения 

технологических свойств шлака для получения чугуна заданного состава. 
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В частности, на этапе формирования загружаемой шихты в системе 

«Шлак» по загружаемой подаче с учетом показателей дутьевого режима 

рассчитывается состав чугуна и свойства шлака, на основе чего 

формируется видеокадр (рис. 5), отображающий основные 

технологические свойства конечного шлака и контролируемые параметры 

стабилизации шлакового режима.  

 

 
Рис. 5 Оценка технологической ситуации на основе контроля комплекса 

свойств конечного шлака в системе «Шлак» 

 

Практическое использование разработанных зависимостей 

Z
Y

ч/Z
Y

ш=f(,e) заключается в проверке прогнозных значений 

коэффициентов распределения кремния, серы, марганца и железа в 

зависимости от интегральных показателей состава шихты и технологии, на 

условие согласования расплавов следующим образом. По рассчитанным 

(прогнозным) составам чугуна и шлака определяются их интегральные 

характеристики Z
Y

ч (для чугуна) и , e, Z
Y

ш (для шлака), а также 

определяется Z
Y

сог по уравнению, характеризующему условие согласования 

расплавов  Z
Y

ч/Z
Y

ш=f(,e). В частности, для условий работы ДП№9 ПАО 

«АселорМиттал Кривой Рог» может быть использовано уравнение (8) или 

(12). Затем прогнозное значение Z
Y

прог  сравнивается с расчетным Z
Y

сог  
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ΔZ
Y

сог, т. е. значение Z
Y

прог  должно  находиться в допустимом интервале 

(рис. 6), где ΔZ
Y

сог – среднеквадратичное отклонение Z
Y

сог по уравнению: 

)( efZZ Y
Ш

Y
Ч   . 

 

 
 

Рис. 6 Проверка прогнозных составов чугуна и шлака на условие 

согласования между ними 

 

В случае невыполнения условия: Z
Y

прог[Z
Y

сог-ΔZ
Y

сог, Z
Y

сог+ ΔZ
Y

сог] в 

системе будет выдано сообщение, о том, что прогнозные модели 

коэффициентов распределения элементов требует уточнения, поскольку 

прогнозные составы чугуна и шлака не согласованы. При этом, для 

конкретизации модели, требующей уточнение (Ls или Lsi), проверяются 

дополнительные зависимости типа LS = f(Z
y
, e, ). 

Рассогласование свидетельствует также о нарушении теплового 

режима плавки, который может возникнуть из-за изменения дутьевого 

режима и его несоответствия топливно-сырьевым условиям, о снижении 

согласованности всех процессов в доменной печи, определяющих 

тепловой баланс плавки. 

Для выплавки чугуна с содержанием серы и кремния в пределах: 

0.6[Si]0.9 и 0.02≤[S]0.03 в условиях работы ДП№9 ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» были определены диапазоны изменения 

указанных характеристик процессов взаимодействия в системе «чугун-

1.100
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-0.360 -0.340 -0.320 -0.300 -0.280

/e

Z
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шлак», представленные в таблице 2. С этой целью были использованы 

следующие зависимости: 

- условие согласования химических составов чугуна и шлака: 

 

 345,0109,0403,1 eZY     (13) 

 

- определение содержания серы и кремния в чугуне и их 

коэффициентов распределения: 

 

 54,1032,01974,03311,1][ eZS Y   (14) 

 

 51,679,394,1191,11][ eZSi Y    (15) 

 

 5,40342,405353481 eZL Y
S    (16) 

 

 2223913291987 eZL Y
Si    (17) 

 

Таблица 2 Оптимальные диапазоны изменения показателей системы 

«чугун-шлак», обеспечивающие выплавку чугуна заданного состава: 

0.6[Si]0.9 и 0.02≤[S]0.03 в условиях работы ДП№9 ПАО 

«АрселорМиттал Кривой Рог» 

 

Показатель  

Диапазон  

изменения  

показателя 

Химический эквивалент состава 

чугуна 

YZ  1,396 – 1,408 

Химический эквивалент состава 

шлака 
e  

(-2,324) – (-2,224) 

Показатель стехиометрии структуры 

шлака 

  
0,713 – 0,72 

Коэффициент распределения серы  SL  50 – 80 

Коэффициент распределения 

кремния  
SiL  

45 – 70 

 

Установленные с учетом условия согласования оптимальные 

диапазоны изменения показателей чугуна и шлака («интервалы качества») 

и коэффициентов распределения SL  и SiL реализованы в системе контроля 

и управления шлаковым режимом доменной плавки (рис.5). 
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В автоматическом режиме в системе «Шлак» в случае выхода 

рассчитанных показателей е и  за пределы «интервалов качества» на 

графиках СS, вязкости и энтальпии имеется возможность корректировки 

состава шихты с использованием математических методов оптимизации с 

заданными ограничениями на ресурсы управления и  показатели 

стабилизации шлакового режима е и . Наложение дополнительного 

критерия оптимизации в виде условия согласования химических составов 

чугуна и шлака позволяет расчетным методом обосновать оптимальный 

состав загружаемой подачи с учетом закономерностей взаимодействия 

расплавов в горне доменной печи. 

 

Выводы 

Исследование процессов формирования и взаимодействия расплавов в 

восстановительных условиях доменной плавки с использованием 

развиваемой в ИЧМ НАНУ методологии физико-химического 

моделирования состава и свойств расплавов позволяет с единых физико-

химических позиций обобщать на новом уровне достижения различных 

подходов к исследованию взаимосвязи между составом, электронной 

структурой и свойствами соединений, а также описывать результаты 

ионообменных процессов между реагирующими фазами. 

Разработана система термодинамических соотношений в виде 

критериев и моделей для оценки результатов взаимодействия расплавов в 

горне доменной печи на основе параметров межатомного взаимодействия с 

целью направленного формирования состава и свойств конечных 

продуктов плавки. 

Компьютерная реализация и использование в промышленных 

условиях разработанных физико-химических критериев и моделей, 

позволяющих оценивать состав и свойства продуктов плавки во 

взаимосвязи с сырьевыми и технологическими параметрами процесса с 

учетом межатомного взаимодействия в расплавах, способствует 

повышению эффективности  управления тепловыми процессами и 

качеством продукции в изменяющихся шихтовых и технологических 

условиях доменной плавки. 
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УДК 669.539.2 

 

АЛЮМИНИД ТИТАНА (-TiAl). ОБЗОР 

 

О. В. Бердова-Бушура, К. В. Михаленков 

 

Национальной технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт» 

 

У статті розглядаються інтерметалідні сплави (γ-TiAl), які мають 

унікальні властивості. До них відносяться висока температура плавлення, 

низька щільність, високий модуль пружності, висока стійкість до 

окислення. Ці сплави в найближчому майбутньому можуть скласти 

конкуренцію суперсплавам на основі нікелю. Показані основні типи 

структур γ-TiAl сплавів 

 

В статье рассмотрены новые интерметаллидные сплавы (γ-TiAl), 

которые обладают  уникальными свойствами. К ним относятся высокая 

температура плавления, низкая плотность, высокий удельный модуль 

упругости, хорошая устойчивость к окислению.  Эти сплавы в 

ближайшем будущем могут составить серьезную конкуренцию 

суперсплавам на основе никеля. Показаны основные типы структур γ-TiAl 

сплавов 

 

The paper describe titanium aluminide alloys. Intermetallic materials 

based on the γ-titanium aluminide phase possess numerous attractive properties. 

These include high melting point, low density, high specific elastic modulus, 

good oxidation etc. The titanium aluminides start to replace heavy nickel-based 

superalloys 

 

Развитие авиационной техники существенно повысило требования к 

металлическим материалам, используемым в конструкциях планера, 

двигателей и других высоконагруженных элементов конструкции. 

Одним из наиболее перспективных направлений в области разработки 

новых металлических материалов с высоким уровнем жаростойкости и 

термической стабильности является создание интерметаллидных сплавов 

системы Ti-Al. Работы по созданию таких сплавов начались еще в 1961-м 

году. Однако, до сих пор поиск эффективных методов упрочнения 

вызывает большой научный интерес. 

"Новые" интерметаллидные сплавы (γ-TiAl сплавы) обладают 

комплексом уникальных свойств, таких как: высокая температура 
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плавления (1460 С), низкая плотность (3,8-4,0 г/см
3
), высокая 

жаростойкость и сопротивление ползучести при повышенных 

температурах (600-800ºС), высокие значения модуля упругости (Е=170 

ГПа при 20С), высокая стойкость к окислению и возгоранию. Удельный 

модуль упругости этих сплавов выше, чем титановых и никелевых сплавов 

на 50–70%, и эта раз- ница сохраняется при повышенных температурах. По 

удельной прочности сплавы γ-TiAl, в интервале температур Т=600-850°С, 

в зависимости от структурного состояния могут превосходить 

большинство известных конструкционных материалов (рис.1) [1, 2, 3, 4]. 

 

Рис. 1 Удельная прочность некоторых материалов в зависимости от 

температуры [1, 4] 

 

Сплавы на основе Ti-Al разделяют на две группы: однофазные γ-

сплавы с содержанием алюминия 50-52 ат. % и двухфазные (γ + α2)-сплавы 

с содержанием алюминия 44-49 ат. %. Сплавы имеющие структуру γ, а 

также γ + α2, получили общее название γ-TiAl. 

В соответствии с равновесной диаграммой состояния Ti-Al со стороны 

титана образуются интерметаллиды Ti3Al (α2-фаза) и TiAl (γ-фаза), 

обладающие значительными областями гомогенности (рис. 2). Для α2-фазы 

область гомогенности по данным [7] составляет 23-35 %, а для γ-фаза –50-

66 %. 

 

 

 
 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

87 

 

  

Рис. 2 Равновесная диаграмма состояния Ti-Al [2, 4, 5] 

 

Алюминид титана (γ-TiAl) имеет упорядоченную тетрагонально-

искаженную гранецентрированную структуру типа L10, аналогичную 

сверхструктуре CuAu, в которой слои, упакованные атомами титана, 

чередуются со слоями, занятыми атомами алюминия. Периоды решетки γ-

фазы: а=0,3949-0,3984 нм; с = 0,4065-0,4089 нм; с/а = 1,020 – 1,035. 

Периоды решетки и соотношения с/а возрастают с увеличением 

содержания алюминия. 

В богатой титаном области происходят два перитектоидных 

превращения: L+β↔α (при 1475 ºС) и L+α↔γ (при 1447 ºС). При более 

низкой температуре (1118 ºС) наблюдается эвтектоидный распад α-фазы по 

схеме α↔α+γ. 

Интерметаллид TiAl сохраняет упорядоченную структуру вплоть до 

температуры плавления (~1450 ºС) [6]. Из-за высокого содержания 

алюминия плотность алюминида TiAl невелика и по данным [1, 2] равна 

3,8 г/см
3
.  

Различные технологии изготовления заготовок, режимы горячей 

деформации и термические обработки позволяют получить три основных 

типа структур интерметаллида TiAl: 

–  ламелярного типа (пластинчатую), 

–  глобулярную (рекристаллизованную)  

–  бимодальную (дуплексную) [7].  
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Примеры таких структур представлены на рис. 3 в связи с диаграммой 

состояния. 

Ламельная, или пластинчатая структура представляет собой 

полностью сдвойникованные пластины γ-фазы, по границам которых 

расположены тонкие прослойки α2-фазы (Ti3Al). В зависимости от 

скоростей кристаллизации сплава и охлаждения толщина γ – пластин и α2 – 

прослоек может колебаться от десятых долей до нескольких микрометров. 

Рекристаллизованная (глобулярная) структура представлена зернами 

γ-фазы и выделениями α2-фазы, сформированными в результате 

динамической или статической рекристаллизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Основные типы структур интерметаллида TiAl [2, 4] 

 

Регулируя технологически параметры, можно менять величину зерен 

γ-фазы, размеры, форму, долю α2-фазы и тип границ зерен в широких 

пределах. Такая структура обеспечивает более высокий комплекс 

механических свойств при комнатной температуре по сравнению с 

ламельной структурой. 

Дуплексная (бимодальная) структура состоит из областей, 

представленных рекристаллизованными зернами, и областей, имеющих 

ламельное строение. Этот тип структуры можно получить в результате 

рекристаллизации в (α+γ)-области. При комнатной температуре 

интерметаллид TiAl с такой структурой обладает наилучшим комплексом 

Полностью ламелярная 

Дуплексная γ-структура 

Почти ламелярная 
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механических свойств. Вместе с тем, характеристики жаропрочности 

наиболее высоки у структуры ламелярного типа. 

Определенного типа структуру можно получить у сплавов с 

содержанием алюминия 47 – 48 ат. % путем регулируемого охлаждения от 

температур, соответствующих α – области диаграммы [8].  

Из двойных сплавов на основе интерметаллида TiAl наилучшей 

пластичностью обладают сплавы, содержащие 46 - 48 (% ат.) Al, со 

структурой γ + α2 [8]. 

Пластичность сплавов со структурой γ + α2 можно повысить за счет 

дополнительного легирования третьими компонентами, такими как: Cr, W, 

Mn, Mo, Nb, Si, V, C, Ni [2, 7], в сравнительно небольших концентрациях 

(1 – 4 ат. %). 

Чтобы более полно представить все позитивные стороны сплавов на 

основе γ-TiAl в Таблице 1 представлено сравнение их некоторых свойств в 

сравнении с никелевыми жаропрочными сплавами [по данным 10]. 

 

Таблица 1 Сравнение механических свойств никелевых сплавов и 

титановых сплавов 

Механические свойства 
Никелевые 

сплавы 

Титановые 

сплавы 

Модуль упругости при 20 °С, ГПа 195-220 170 

Модуль упругости при 800 °С, ГПа 150-160 150 

Предел текучести при 20 °С, МПа 800-1200 350-600 

Прочность при 20 °С, МПа 1250-1450 450-800 

Плотность, г/см
3
 7,9-8,5 3,7-4,0 

Пластичность при 20 °С, МПа 3-5 1-2 

Предел окисления, °С 870-1090 800-1000 

Температура плавления, °С 1480 1460 

Максимальная рабочая температура, °С ~ 950 ~ 750 

 

Сплавы на основе γ-TiAl по сопротивлению ползучести можно 

применять до температуры 750 °C при дуплексной структуре, и до 950 °C – 

при ламельной структуре [7]. 

За счет изменения состава и структуры сплавов на основе 

интерметаллида TiAl, термической обработки, можно добиться 

значительного увеличения свойств этой группы материалов. 

 

Выводы 

Титановые сплавы благодаря уникальному сочетанию физических и 

механических характеристик в ближайшем будущем могут составить 

серьезную конкуренцию тяжелым жаропрочным никелевым сплавам.  
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Они  играют большую роль в авиастроении, где стремятся получить 

наиболее легкую конструкцию в сочетании с необходимой прочностью. По 

данным авторов [9] использование алюминидов титана позволяет снизить 

вес изделий до 40%, стоимость и трудоемкость изготовления на 30%, а 

также существенно увеличить надежность деталей. 

Из алюминидов титана могут изготовляться детали газотурбинного 

двигателя (лопатки, диски, элементы сопла), детали автомобильных 

двигателей (клапаны, поршни) и др. 
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УДК 621.785 

 

КОМБІНОВАНЕ ЗМІЦНЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ З  ТВЕРДОГО 

СПЛАВУ Т15К6 

 

А. Б. Бобін, М. М. Бобіна, С. Ю. Бондаренко,  

К. І. Петергеріна, В. С. Майборода 

 

Національний політехнічний інститут України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Показано можливість поверхневого зміцнення багатогранних 

непереточуваних пластин з твердого сплаву Т15К6 за рахунок магнітно-

абразивної обробки та титаноазотування. Встановлено, що в результаті 

комбінування різних методів зміцнення змінюються як будова, так і 

властивості поверхневих шарів. Одночасно відзначено значне поліпшення 

чистоти робочої поверхні пластин. Застосування комбінованого 

зміцнення інструменту з твердого сплаву Т15К6 дозволило  підвищити  

його стійкість при точенні та фрезеруванні сталей 20, У8А та 40Х та 

чавуну СЧ15 в 5,2 – 8,9 разів в порівнянні з вихідними та в 1,5 – 2 рази в 

порівнянні з титаноазатованими без використання магнітно-абразивної 

обробки 

 

Показана возможность поверхностного упрочнения многогранных 

неперетачиваемых пластин из твердого сплава Т15К6 за счет магнитно-

абразивной обработки и титаноазотирования. Установлено, что в 

результате комбинирования различных методов упрочнения меняются как 

строение, так и свойства поверхностных слоев. Одновременно отмечено 

значительное улучшение чистоты рабочей поверхности пластин. 

Применение комбинированного упрочнения инструмента из твердого 

сплава Т15К6 позволило повысить его устойчивость при точении и 

фрезеровании сталей 20, У8А и 40Х и чугуна СЧ15 в 5,2 - 8,9 раз по 

сравнению с исходными и в 1,5 - 2 раза по сравнению с 

титаноазатованными без использования магнитно-абразивной обработки  

 

Highlighted the possibility of surface hardening of the multifaceted and not 

refaced plates of solid alloy T15K6 by magnetic abrasive treatment and 

titaniumnitrogening. Established as a result of a combination of different 

hardening methods changes the structure and properties of surface layers. At 

the same time is marked a significant improvement in the purity of the working 

surface of the plates. Using combined hardening of product for solid alloy 
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T15K6 allowed to increase its endurance during sharpening and milling of 

steels 20, U8A and 40X and cast iron SCH15 5.2 in 8.9 times compared with 

baseline and in 1.5 - 2 times compared to titaniumnitrogening without using of 

magnetic-abrasive treatment 

 

Вступ 

Застосування захисних покриттів на основі тугоплавких карбідів 

давно  відоме і використовується для підвищення стійкості та  

працездатності інструмента з твердих сплавів. Зміцнення поверхні 

твердосплавного інструменту покриттями на основі карбідів титану 

дозволяє підвищити стійкість в 3 – 5 разів. Одним з найперспективніших 

напрямків у зазначеній галузі є отримання багатошарових покриттів, у 

яких кожний з шарів виконує своє функціональне призначення. Реалізація 

такого напрямку під час ХТО стає можливим за умов, коли дифузійне 

насичення твердих сплавів виконується з утворенням двох і більше сполук 

перехідних елементів, наприклад, карбіду та нітриду титану. Можливість 

керування властивостями поверхневого шару при магнітно-абразивній 

обробці (МАО), а також позитивні результати, отримані при комбінуванні 

магнітно-абразивної і хіміко-термічної (ХТО) обробок швидкорізальних 

сталей [1, 2, 3, 4] дозволяють вважати доцільним застосування 

аналогічного підходу і до твердосплавного різального інструменту. 

 

Постановка задачі 

Безсумнівний інтерес викликають комбінації цих способів підвищення 

стійкості та працездатності такого дорогого інструменту, як багатогранні 

непереточувані твердосплавні пластини (БНТП). 

В якості можливих комбінацій і запропонованих способів зміцнення 

були прийняті наступні: 

1. нанесення дифузійного покриття і наступна МАО; 

2. попередня МАО з метою отримання кращої шорсткості поверхні 

різального інструменту, активації поверхні і створення поверхневого шару 

з підвищеною дефектною структурою з наступним нанесенням покриття; 

3. обробка по другому варіанту з кінцевою поліруючо-зміцнюючою МАО. 

МАО проводили по наступному режиму: швидкість обробки 320 хв
-1

; 

магнітна індукція 0,27 Тл; час обробки 180 с; порошок Полімам-Т фракції 

200/160. 

Глибина зміцненої зони складала до 500 мкм, мікротвердість на 

поверхні – 20 МПа (рис 3.16 в). 

Кінцеву поліруючо-зміцнюючу МАО проводили по режиму:  

швидкість обробки 200 хв-1; магнітна індукція 0,2 Тл; час обробки 120 с; 

порошок Полімам-Т фракції 200/160. 
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Методика і засоби  проведення досліджень 

Дослідження проводили на п’ятигранних  пластинах зі сплаву Т15К6. 

Титаноазотування стандартних сплавів Т15К6 проводили при      

температурі 1050 
о
С  та витримці 2 години в закритому реакційному, 

просторі за умов  зниженого тиску з використанням в якості вихідних 

реагентів порошку титана  вуглець- та хлормістких домішок і азоту [5]. 

При цьому, азот вводили в реакційний простір за 0,25 години до 

закінчення ізотермічної витримки, а охолодження до 600
0
С проходило при 

постійному його надходженні. 

Крім того як об’єкти  дослідження використовували БНТП із Т15К6 з 

нанесеним в умовах виробництва покриттям з нітриду титана TiN. 

Покриття наносили на установці «Булат» за прийнятою технологією. 

Товщина покриття складала 2-3 мкм, мікротвердість – 18ГПа. 

 

Аналіз результатів 

Мікроструктурним та  рентгеноструктурним аналізами встановлено, 

що основною складовою отриманого покриття  буде карбід титану TiС, 

який утворює внутрішній шар товщиною 3,0-3,5 мкм та мікротвердістю 

37,0 ГПа. Зовнішній шар на основі нітриду титану ТіN має товщину (2,0-

2,5) мкм та мікротвердість 25,0 ГПа (рис.1). 

 

 

Рис. 1 Мікроструктура сплаву Т15К6 після титаноазотування (х500) 

 

Встановлено, що в результаті комбінування різних методів зміцнення 

змінюються як будова, так і властивості поверхневих шарів. Одночасно 

відзначено значне поліпшення чистоти робочої поверхні БНТП. Попередня 

TiN 

TiC 
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МАО поліпшує чистоту поверхні на 20%, а наступне титаноазотування 

погіршує на 3%. Проведення фінішної МАО дозволяє зменшити 

шорсткість робочої поверхні пластин на 15% у порівнянні з 

вихідною (табл.1). 

 

Таблиця 1 Властивості поверхні багатогранних непереточуваних 

твердосплавних пластин з Т15К6 в залежності від зміцнюючої обробки 

Спосіб обробки 
Склад 

покриття 

Шорсткість 

поверхні,      

Rа, мкм 

Товщина 

шару, 

мкм 

Мікротвердість, 

ГПа 

Вихідний*  - 0,755 - 13,0 

Титаноазотування 

(ХТО) 

TiN 0,67 2,5 20,0 

TiC  3,5 36,5 

Нітрид титану TiN 0,7 3,0 18,0 

Магнітно-абразивна 

обробка (МАО)* 
- 0,41 - 22,5 

Нітрид титану+МАО TiN 0,52 2,0 21,9 

МАО +ХТО 
TiN 0,61 2,5 20,0 

TiC  6,5 36,5 

МАО+ХТО+МАО 
TiN 0,51 1,0 31,0 

TiC  6,5 37,8 
*Поверхнева твердість  

 

Істотної зміни радіусу різальних кромок виявлено не було. 

Відзначено вплив попередньої МАО на товщину шару карбіду титану 

ТіС. Його товщина збільшилася майже в 2 рази (до 5,5-6 мкм), в той же час  

товщина зовнішнього шару на основі нітриду титану TiN не змінюється.  

(рис.2). Це можна пояснити тим, що за умовами титаноазотування, саме 

ТіС формується першим, використовуючи всі переваги, що створилися на 

попередньо активованій, внаслідок магнітно-абразивної обробки, поверхні. 

Фаза  TiN формується на кінцевому етапі титаноазотування, коли шар ТіС 

вже майже сформований, а наслідків попередньої активації  поверхні не 

відчувається.  

Мікротвердість обох фаз, ТіС та TiN, після попередньої МАО не 

змінилася. Підвищена, у порівнянні з даними [6], мікротвердість шарів на 

основі як ТіС так і  ТіN пояснюється присутністю в них азоту та вуглецю 

відповідно, що підтверджують  даними Оже-спектроскопічного аналізу.  

Таким чином, попередня активація поверхні твердого сплаву Т15К6 

перед титаноазотуванням дозволяє отримати покриття товщиною до 9,5 

мкм, причому збільшення товщини відбувається за рахунок шару на основі 

фази ТіС. Інші характеристики покриття майже не змінюються і 
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відповідають таким же характеристикам титаноазотованих покриттів, 

отриманих без попередньої МАО. 

 

 
    МАО+титаноазотування            МАО+титаноазотування+МАО 

 

Рис. 2 Мікроструктура сплаву Т15К6 після комплексного зміцнення (х600):  

Режим МАО: швидкість обробки 320 хв-1; магнітна індукція 0,27 Тл; час 

обробки 180 с; порошок Полімам-Т фракції 200/160. 

Режим титаноазотування: Т= 1050 0С, час насичення – 2 години 

 

Мікроструктурний аналіз покриттів на основі карбіду титана та 

нітриду титану показав, що фінішна МАО не впливає на товщину шару на 

основі TiC і зменшує товщину шару TiN до 1 мкм (рис.1). Це пояснюється 

дією магнітно-абразивного інструменту (МАІ) саме на поверхневий шар на 

основі TiN. 

Для високопродуктивної абразивної обробки необхідна наявність 

певної різниці у фізико-механічних властивостях матеріалу, що 

оброблюють, та інструменту, тобто, у твердості [7]. У цьому випадку 

будуть реалізовуватися всі можливі впливи абразивних частинок на 

поверхню матеріалу, що оброблюють – мікрорізання, мікроудари, 

пластична деформація. Чим менша така різниця, тим складніше здійснити 

різання, тим менше знімання матеріалу. 

МАІ, сформований з Полімам-Т, який у своєму складі має частинки 

карбіду титану з мікротвердістю 30,0-31,0 ГПа. Різниця мікротвердості 

частинок ТіС з МАІ та нітриду титану, легованого вуглецем, теж складає 

не більше, як 35-45%, що теж не дозволяє в повній мірі реалізуватися 

процесам мікрорізання. При таких умовах МАО основним є процес 

ударної взаємодії частинок МАІ з поверхнею деталей, і як наслідок 

мікропластична деформація поверхневого шару.  
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Можна припустити, що деяка доля зменшення товщини фази TiN  

після МАО припадає на ущільнення шару і часткове диспергування 

частинок покриття. 

Одночасно з цим, спостерігається значне підвищення мікротвердості 

як зовнішньої зони на основі  TiN (до 31,0 ГПа),  так мікротвердості 

внутрішньої зони на основі  TiС (майже до 38,0 ГПа). 

 Причиною цьому може бути як збільшення зміцнення даної фази за 

рахунок пластичної деформації, так і розчинення вуглецю, що знаходиться 

в складі магніто-абразивного порошку, в нітриді титану. Відомо, що 

пластична деформація супроводжується виникненням на контактних 

поверхнях активних центрів (дислокації, вакансії), що приводить до 

зниження енергії активації процесу дифузії в поверхневому шарі 

контактуючих матеріалів.  

Підтвердженням цього може служити підвищення мікротвердості 

шару ТіN, нанесеного на поверхню твердого сплаву іонно-плазмовим 

методом на установці «Булат» з 18,0 до 23,0 ГПа. Рентгеноструктурно в 

цьому покритті після кінцевої МАО було виявлено фазу типу Ті (N,С). 

Нітрид титану легко розчиняє вуглець, підвищуючи при цьому свою 

мікротвердість. Карбід титану утворює з нітридом титану неперервний ряд 

твердих розчинів [6] з широкою областю гомогенності карбонітридного 

твердого розчину, склад, якого описується формулою ТіСхNy. При цьому 

відзначено високий ступінь дефектності в неметалічній субградці і повну 

відсутність вакансій у металічній підградці. Такий карбонітридний твердий 

розчин змінює свою мікротвердість в області гомогенності по 

екстремальній залежності, при чому її максимум відповідає карбонітриду 

ТіС0,65N0,28 (38,6ГПа). 

Можна припустити, що під час фінішної МАО протікає перерозподіл 

атомів вуглецю і, перш за все, азоту також і між внутрішньою та 

зовнішньою зонами, з утворенням карбонітриду, близького за складом до 

ТіС0,65N0,28.  

Незважаючи на те, що твердість обох фаз, присутніх в покритті, 

отриманому при титаноазотуванні після попередньої МАО, значно 

підвищилась,  крихкість  покриттів майже не змінилась. Так, при 

навантаженні 1 Н на кожні 10 відбитків в середньому 4,5 були з 

тріщинами, а при навантаженні 2 Н було 8,5 відбитків з тріщинами, то для 

покриттів. До кінцевої МАО ці показники були відповідно 4 та 8,5. 

Експлуатаційні характеристики різального інструменту з захисними 

покриттями залежать не тільки від властивостей самої різальної кромки, 

наприклад, від твердості та крихкості покриття, але й від того наскільки 

надійне зчеплення покриття з матрицею, та від твердості підшару, на 

якому лежить покриття. М’яка зона безпосередньо під покриттям 
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спровокує продавлювання останнього та наступне швидке його 

руйнування (ефект “скляної сорочки”). Тому бажано, щоб під покриттям 

розташовувалася перехідна зона з мікротвердістю, що наближається до 

мікротвердості самого покриття прямо біля межі поділу, та яка плавно 

знижується по глибині до мікротвердості матриці. Саме такий розподіл 

мікротвердості по глибині перехідної зони дозволяє сформувати магнітно-

абразивна обробка. 

Проведення попередньої МАО безпосередньо перед нанесенням 

покриттів на основі сполук титану очищує поверхню від окислів та бруду, 

активізує її за рахунок підвищення концентрації дислокацій та енергії 

самої поверхні. Таким чином, при титаноазотуванні ще в процесі 

нагрівання до температури насичення починається активна дифузія 

вуглецю, а потім і титану з насичуючого середовища вглиб  матриці. При 

цьому формується перехідна зона глибиною до 100 мкм і мікротвердістю 

під покриттям 30,0 ГПа (рис.3).  

 
Рис. 3 Розподіл мікротвердості по товщині підшарової зони сплаву Т14К8 

після МАО та титаноазотування 

 

Висока температура нанесення покриттів 1050
0
С  усуває усі наслідки 

попередньої МАО (зміцнення за рахунок нагартовування, скупчення 

дислокацій тощо). Підвищення мікротвердості в цій зоні обумовлено 

подрібненням карбідних зерен в результаті попередньої МАО та 

розширенням проникнення титану в матрицю.   

Застосування як попередньої, так і кінцевої МАО дозволяє розширити 

зону підвищеної мікротвердості до 100 мкм (30,0 – 22,5 ГПа) та ще майже 
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на 300 мкм розповсюдити зону з мікротвердістю вище за 18,0 ГПа (рис.2). 

 

Висновки 

Показано вплив попередньої та фінішної магнітно-абразивної обробки 

на властивості дифузійного покриття отриманого після титаноазотування. 

Товщина зони на основі карбіду титану збільшується майже в 2 рази, а 

мікротвердість на 5%. Товщина  зони  на основі нітриду титану  

зменшилася до 1 мкм, а мікротвердість зросла на 35%. Визначено, що 

застосування як попередньої, так і кінцевої МАО дозволяє розширити зону 

підвищеної мікротвердості під покриттям до 400 мкм, зменшити 

шорсткість поверхні на 15-20%. 

Проведені лабораторні випробування при точенні та фрезеруванні 

сталей 20, У8А та 40Х та чавуну СЧ15 показали підвищення стійкості 

інструменту зі сплаву Т15К6 в 5,2 – 8,9 разів в порівнянні з вихідними та в 

1,5 – 2 рази в порівнянні з титаноазатованими без використання магнітно-

абразивної обробки. 
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УДК 669.18 (075.8) 

 

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ 

 

В. С. Богушевский, Б. В. Василенко  

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Наведені показники десульфурації сталі при різних способах 

позапічної обробки. Проаналізована позитивна роль кальцію як 

високоактивного елемента на видалення небажаних домішок і 

трансформацію неметалевих включень. Досліджено сумісний вплив 

алюмінію, кальцію і РЗМ на якість сталі в процесі позапічної обробки і 

розливки 

 

Приведены показатели десульфурации стали при разних способах 

внепечной обработки. Проанализирована положительная роль кальция как 

высокоактивного элемента на удаление вредных включений і 

трансформацию неметаллических соединений. Исследовано совместное 

влияние алюминия, кальция и РЗМ на качество стали в процессе внепечной 

обработки и разливки 

 

The indexes of the desulfurization of steel at different ways of secondary 

treatment. It analyzes the positive role of calcium as a highly active member in 

the removal of harmful impurities and transformation of non-metallic 

compounds. A combined effect of aluminum, calcium and rare earth metals on 

the quality of steel during secondary metallurgy and casting 

 

Вступ 

Вимоги до якості сталі, що постійно зростають, та до зниження 

енергетичних і сировинних витрат на її виробництво в деяких випадках не 

можуть бути реалізовані за звичайної виплавки у сталеплавильних 

агрегатах. Це зумовило розроблення нових процесів, що проводять у ковші 

чи в спеціальних агрегатах позапічного оброблення металу. Ці процеси 

ґрунтуються на використанні таких технологічних заходів, як оброблення 

металу за зниженого тиску (вакуумування), продувка металу інертними 

газами, перемішування крапель металу зі шлаком, що спеціально готується 

(«синтетичним»), продувка металу порошкоподібними матеріалами, 

магнітогідродинамічне (МГД) інжекційне оброблення сталі рідким 

алюмінієм, нагріванням сталі в ковші, прискореною або напрямленою 
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кристалізацією металу [1]. 

Основним напрямком розвитку позапічної обробки є застосування 

комплексних технологічних агрегатів, що дозволяють чергувати й 

сполучати різноманітні технологічні прийоми без витрат на поопераційне 

переміщення сталерозливного ковша. Найбільш універсальним агрегатом 

такого типу, що під час виробництва сталі масового сортаменту реалізує в 

єдиному циклі всі необхідні технологічні операції, є установка «піч-ківш» 

[2]. 

Спеціалізація підприємств на виробництво тієї або іншої групи марок 

сталі відповідального призначення поряд із забезпеченням технологічних 

вимог висуває на передній план завдання досягнення необхідного рівня 

споживчих властивостей металопродукції, що забезпечують в першу чергу, 

високим ступенем рафінування металу в ковші. Особливо це стосується 

виробництва трубних і рейкових сталей. Основне завдання процесу 

позапічної обробки для цих сталей полягає в отриманні в готовій сталі 

можливо меншої кількості неметалевих включень (НВ) і надання їм 

сприятливої форми і властивостей [3].  

Неметалеві включення залежно від моменту їхнього утворення 

поділяють на: первинні, що утворюються безпосередньо після введення 

феросплавів; вторинні, що зароджуються під час охолодження рідкого 

металу до температури кристалізації; третинні, що виникають у процесі 

кристалізації сталі, і четвертинні, що виділяються під час наступного 

охолодження затверділої сталі до температури навколишнього 

середовища. 

Доведено, що серед ендогенних включень найбільш великими є 

первинні й вторинні [2]. Інші типи включень мають малі розміри й 

розподілені в металі більш рівномірно. 

 

Постановка задачі досліджень 

Метою роботи було проведення теоретичних і промислових 

досліджень з оцінки ефективності видалення неметалевих включень 

введенням високоактивних елементів (ВАЕ).  

 

Результати досліджень  

Аналізуючи ступінь десульфурації різними способами (табл. 1), 

можна дійти до висновку, що найбільш вживаним високоактивним 

елементом є кальцій [4].   

Кальцій, як найбільш широко застосовуваний ВАЕ позитивно впливає 

на розкислення сталі [5] (вміст кисню в розкислених алюмінієм сталях 

знижується до 0,0001 % [6], при вмісті алюмінію менше 0,020 % – 0,015%), 

десульфурацію сталі [7], дегазацію [8], на утворення рідинорухомих 
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алюмінатів кальцію (легко спливаючих в шлак до 80 %) [9], 

глобулярізацію залишкових НВ і їх дрібнодисперсний і рівномірний 

розподіл по об’єму металу [10], трансформацію кластерів глинозему в 

глобулярні алюмінати кальцію, що рідинорухомі при температурі 

розливання і деформуються при прокатці [11], управління формою і 

складом сульфідних включень, пластичних при температурі прокатки [12], 

хімічний, структурний і фазовий склад НВ [13], розміри сульфідних 

включень (при малому співвідношенні Са/S 0,07 – 0,12 утворюються дрібні 

включення, дисперговані по всьому об'єму розплаву) [14]. 

 

Таблиця 1 Показники десульфурації при різних способах 

Спосіб десульфурації 
Витрата 

десульфуратора, кг/т 

Ступінь 

десульфурації, % 

Синтетичним шлаком (СШ) 

15 

35 

50 

30 – 45  

50 – 70  

65 – 80  

СШ і продувкою 

силікокальцієм (SiCa) 

СШ45 

SiCa 1.0 – 1.5 
70 – 80  

Вапно 3,0 – 5,0 10 – 30 

Тверда шлакоутворююча 

суміш (ТШС) 
3 – 10  20 – 40  

ТШС і продувка SiCa на 

УДМ 

ТШС 6 – 10  

SiCa 1 – 2  
50 – 70  

ТШС і обробкою SiCa на 

УДМ 

ТШС 10 

SiCa 1 – 2  
50 – 70  

        

Після кристалізації металу позитивна дія кальцію полягає в його 

мікролегуванні (адсорбування залишкового вмісту кальцію на кордонах 

зерен, що знижує негативний вплив поверхнево-активних шкідливих 

елементів, таких як сірка і кисень, шляхом витіснення їх з границь зерен і 

виключає утворення гетерофазних плівкових виділень, що сприяють 

утворенню мікротріщин і крихкості металу), подрібненні мікроструктури, 

зниженні дендритних неоднорідностей, збагаченні, шляхом 

міжкристалітної внутрішньої адсорбції, твердого розчину 

полікристалічного матеріалу, що знижує в ньому рівень внутрішньої 

енергії, обумовленої спотворенням кристалічної решітки, утворення 

дрібнодисперсних НВ, що сприяють ослабленню лікваційних проявів в 

структурі литого металу [15]. 
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Всі вищевказані позитивні дії кальцію призводять до поліпшення 

якості сталі в рідкому і твердому стані, до зниження сталеплавильних 

дефектів і підвищення механічних властивостей по товщині металу, 

включаючи ударну в'язкість при низьких температурах, поліпшенню 

механічної оброблюваності і зниження чутливості металу до 

розтріскування. 

Останнім часом встановлено, що основним чинником, що визначає 

корозійну стійкість сталі, незалежно від її марки, є присутність в них 

корозійно-активних НВ (КАНВ), які мають складний склад і, як правило, 

містять кальцій. Стосовно до нафтопромислових трубопроводів були 

визначені КАНВ двох типів: 1 тип – НВ на основі алюмінатів кальцію, 

іноді з добавками магнію і кремнію, 2 тип – складні включення, що мають 

ядро з алюмінатів кальцію (при різних співвідношеннях СаО і Al2O3), 

сульфіду марганцю або інших включень, оточене оболонкою сульфіду 

кальцію [16]. 

КАНВ впливають на швидкість локальної корозії тільки при щільності 

2 і більше вкл/мм
2
 розміром більше 1 мкм. За даними роботи [17], при 

зниженні КАНВ 1-го типу (Al2O3 
. 

nCaO) спостерігається зменшення 

загальної кількості КАНВ, а однією з причин їх утворення можна вважати 

обробку сталі кальційвмістними матеріалами. 

Для забезпечення високої якості сталі необхідне здійснення контролю 

і управління складом і кількістю НВ, зокрема, для забезпечення 

рідинорухомих НВ, що легко видаляються і взаємодіють зі шлаком, 

необхідно оптимізувати відношення СаО і Al2O3, MnO, SiO2, як в НВ, так і 

в шлаку, для запобігання утворенню великих НВ знизити температуру 

металу і концентрацію кисню, для запобігання утворенню КАНВ знизити 

кількість силікокальція, що вводиться [18]. 

Для зниження КАНВ в трубній сталі застосовують РЗМ, характерною 

особливістю якого є висока хімічна спорідненість до шкідливих домішок 

(кисень, сірка, азот, кольорові метали), яке проявляється в зниженні їх 

вмісту і в переводі їх з активної форми в пасивну, що забезпечує 

підвищення щільності й дисперсності кристалічної структури в усіх зонах 

литої заготовки. 

Розроблена в умовах ВАТ «Тагмет» технологія обробки, що включає, 

на додаток до розкислення сталі на випуску, в першу чергу 

вуглецевовмістним матеріалом, а потім алюмінієм і присадкою ТШС ще й 

позапічну обробку порошковим дротом з РЗМ-містним наповнювачем, 

дозволяє знизити загальний рівень забрудненості металу неметалевими 

включеннями за середнім балом в 2,1 – 2,8 рази (на 48 – 58 %), рівень 

забрудненості по сульфідних включеннях в 4,5 – 4,8 рази (на 78 – 80 %), 

що дорівнює середньому балу 0,26 (0,21 – 0,33) [19]. 
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Середній вміст алюмінію за обома варіантами технології приблизно 

однаковий – 0,026 %, але вміст Аlокс в металі за розробленою технологією 

становить 0,004 – 0,006 %, а за існуючою – 0,006 – 0,010 %, що 

підтверджує зниження забрудненості металу неметалевими включеннями, 

а середній вміст сірки становить відповідно 0,014 і 0,016 %. При 

розробленій технології щільність КАНВ 2 типу знижується в 1,7 – 2,4 рази 

(40 – 59 %) і становить 0,44 (0,36 – 0,51) шт/мм
2
 при цьому КАНВ 1 типу 

практично відсутні. При розкислені сталі вуглецевовмісним матеріалом і 

алюмінієм щільність КАНВ 2 типу в 3,75 рази (73 %) нижче ніж при 

технології розкислення тільки вуглецевовмісним матеріалом, а КАНВ 1 

типу взагалі відсутні. 

В даний час як за кордоном, так і в Україні позапічна обробка 

металургійних розплавів високоактивними реагентами знайшла широке 

застосування як в сталерозливних ковшах на установках доведення металу, 

так і на агрегатах ківш-піч, і є необхідною умовою отримання якісної сталі. 

До факторів, що визначають ефективність дії високоактивного 

елемента на розплав, слід віднести термодинамічний стан системи розплав 

- хімічно активний елемент (основними параметрами якого є вміст кисню, 

сірки і температура розплаву), шлаковий режим (хімічний склад, 

основність, фазовий стан, структура і розкислення покривного шлаку), 

рівновага системи розплав-шлак, футерівка ковша (хімічний склад, знос за 

плавку і перехід в шлак), вторинне окислювання металу на технологічному 

етапі позапічна обробка-розливання і в процесі безперервного розливання. 

В умовах ВАТ «ММК ім. Ілліча» на комплексі позапічної обробки при 

введенні порошкового дроту з силікокальцієм забезпечення стабільно 

високого вмісту кальцію в металі по введенню 0,0021 – 0,0047 % (середнє 

значення 0,0034 %), при цьому відношення Са / Al> 0,1 спостерігається у 

70 – 80 % плавок, що сприяє утворенню рідких алюмінатів кальцію, а 

відношення Са / S> 2,5 спостерігається у 60 – 70 % плавок, що дозволяє 

практично повністю модифікувати сірчані НВ [20]. 

В умовах ВАТ «Нижньодніпровський трубний завод» на установці 

позапічної обробки сталі при введенні порошкового дроту з 

силікокальцієм і алюмінієвої катанки досягнуто максимальне відношення 

Са/Аlобщ, що дорівнює 0,27, при цьому утворюються глобулярні алюмінати 

кальцію, рідкі при температурі розливання і які легко видаляються в шлак, 

а ті, що залишилися в металі кристалізуються у вигляді поодиноких 

глобулярних включень. При відношенні Са/Аlобщ. до 0,10 стехіометрична 

формула оксидів наближається до відношення СаО 
. 

6Al2O3, при цьому 

практично повністю зникають глобулярні включення і збільшується частка 

скупчень глинозему і шпинелей, погіршується розливання сталі. 
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Оптимальним є відношення Са/Аlобщ. що дорівнює 0,15, кількість 

глобулярних оксидів максимальна, а стрічкові шпінелі відсутні [21]. 

 

Висновки 

Таким чином, обробка сталі високоактивними елементами є 

ефективним способом модифікування і видалення НВ, підвищення її 

чистоти, а отже і якості. 
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УДК 669.714 

 

ПЛАЗМОВО-ДУГОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

НІКІЛЬВМІЩУЮЧИХ ВІДХОДІВ 

 

В. С. Богушевський, В. В. Вовк 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто метод рідкофазного відновлення нікелю із відходів 

виробництва.  Проведено стислий аналіз ситуації в Україні,  з питання 

відходів, які містять цінні метали (зокрема нікель). Наведено методику  

проведення експерименту 

 

Рассмотрен метод жидкофазного восстановления никеля из отходов 

производства. Проведено краткий анализ ситуации в Украине, по вопросу 

отходов, содержащих драгоценные металлы (в частности никель). 

Приведена методика проведения эксперимента 

 

The method of liquid phase nickel recovery of waste. A brief analysis of the 

situation in Ukraine, on the issue of waste containing precious metals (such as 

nickel). Showing methodology of the experiment 

 

Вступ 

Проблема утилізації відходів, що утворюються на промислових 

підприємствах України, є актуальною науково-технічною задачею, як з 

погляду повернення в кругообіг цінних металів, так і з погляду захисту 

навколишнього природного середовища. Значною проблемою для України 

є також практична відсутність родовищ багатьох кольорових металів, 

таких як нікель, кобальт, молібден, вольфрам та ін. Тому використання у 

металургії й ливарному виробництві для легування чавунів і сталей 

первинних кольорових металів і лігатур пов'язане з великими 

економічними витратами. У той же час на підприємствах машинобудівного 

комплексу накопичуються відходи, що містять сполуки кольорових 

металів, застосування яких як вторинної сировини має велике значення для 

подальшого розвитку народного господарства України, а також дозволяє 

знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище. 

Як відомо [1], в металургії утворюється велика кількість 

металомістких відходів у вигляді дрібнодисперсних пилу та шламів. Тому 

проблема утилізації таких відходів виходить на перший план. Це 
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обумовлено, з одного боку, величезними ресурсами цього виду вторинної 

сировини, з іншого боку – науково-технічними розробками, що з'явилися 

за останні роки.  

Одним із шляхів вирішення проблеми є відновлення оксидів металів 

вуглецем. Процес є одним з основних методів, застосовуваних у металургії 

для одержання металів, сплавів і різних з'єднань. Відповідно до існуючої 

теорії, при взаємодії вуглецю з оксидами металів важлива роль належить 

процесам переходу їх у пароподібний стан і переносу пари на поверхню 

відновника. Процес потребує великої кількості теплоти, що поступає в піч. 

Одним з видів відходів, що містять нікель, у складі яких є також 

сполуки кобальту, молібдену, вольфраму, титану й ін., є матеріали, які 

отримані при електроерозійній обробці деталей.  

На машинобудівних підприємствах широко використовують метод 

електроерозійної обробки деталей з скаладнолегованих  сталей і сплавів, в 

результаті якої утворюються відходи, що містять значну кількість 

легуючих елементів – нікелю, хрому, вольфраму, молібдену, титану та ін. 

Отримання з цих відходів комплексних легуючих добавок – вельми 

актуальне завдання. Його рішення дозволить повернути цінні елементи у 

виробництво і знизити екологічне навантаження на навколишнє 

середовище. 

Основновні складові відходів – 17 % оксидів NiO, СоО, Сг2O3, FеО, 

МоO2, WO2, TiO2 і 83 % твердих розчинів металів (табл. 1). 

 

Таблиця 1  Хімічний склад відходів електроерозійної обробки 

Найменування  

зразка 

Масова доля елементів, % 

Ni Co Fe Cr Mo W Ti О 

В твердих 

відходах 
57,48 6,78 6,86 13,48 6,67 3,57 1,38 3,78 

В металевій 

фазі 
59,86 8,06 3,20 15,46 7,85 4,04 1,53  

В оксидній  

фазі 

NiO CoO FeO Cr2O3 MoO2 WO2 TiO2  

59,4 0,47 29,26 5,63 1,92 2,06 1,26  

 

Розробка способу використання продуктів електроерозійної обробки 

як легуючої добавки до чавунів і сталей є актуальною науково-технічною 

задачею. Переробка й використання їх як лігатуру дозволяє збільшити 

виробництво легованих чавунів і сталей, знизити вартість легування й 

питомих капітальних витрат, виключити втрату супутніх елементів, а 

також зменшити шкідливий вплив твердих відходів на навколишнє 

природне середовище [4]. 
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Ще одним з видів сировини для одержання ливарних сплавів є 

відпрацьовані каталізатори, що містять оксиди нікелю, хрому, ванадію, 

молібдену та ін. Ці матеріали можуть бути використані як легуючі 

компоненти для виплавки легованих чавуну й сталі 

Пил та шлами (ПШ) містять 33 – 74 % заліза і, отже, можуть бути 

використані повторно при виробництві сталі. В агломераційному і 

сталеплавильному виробництвах ПШ складають 2 – 4 % або 20 – 50 кг/т 

продукції. 

Одним з напрямів зменшення витрат металу є використання низько- і 

середньолегованих чавунів, що містять як легуючі компоненти нікель, 

хром, мідь, титан, алюміній у кількості до 5 – 7 %. 

Одним з перспективних напрямків рішення зазначених задач є 

розробка комплекснолегованих сплавів зі ступенем легування 20 – 25 %. 

Наприклад, чавуни, леговані до 20 – 25 % хромом, марганцем, кремнієм і 

алюмінієм, підвищують довговічність виливків і забезпечують економію 

металу не менш 30 %. 

У цьому випадку основним відновлюваним агентом є твердий 

вуглець, на поверхні якого й протікають реакції відновлення оксидів. Цей 

механізм виявлений як при низькотемпературному, так і при 

високотемпературному відновленні оксидів металів вуглецем. До 

особливостей вуглецевотермічних процесів одержання металів варто 

також віднести виникнення реакцій карбідоутворення, що одержують 

переважний розвиток при досить високих температурах. 

Як правило, у процесі карбідоутворення з'являються проміжні 

оксидокарбідні розчини, що представляють собою фази змінного складу із 

широкою областю гомогенності. Виконати аналіз реальних стадій процесу 

відновлення дуже складно, оскільки термодинамічні характеристики 

більшості оксидокарбідних фаз дотепер практично не вивчені. 

Відновлення оксидів металів твердим вуглецем може протікати, 

дотримуючись механізму переносу пари оксиду на відновник. Для ряду 

оксидів металів при певних температурних умовах (вище 800... 900 °С) 

також імовірний механізм відновлення за участю монооксиду вуглецю і 

його регенерації по реакції СО2 + С = 2СО  [2]. 

Тому для розгляду процесів взаємодії можна при відповідних умовах 

залучати адсорбційно-каталічну й дифузійно-кінетичну схеми. Досить 

повно й докладно термодинамічна сторона цих механізмів викладена в 

роботах [3]. 

Відомо, що термодинамічна міцність оксидних з'єднань не однакова, 

оскільки метали мають різну спорідненість до кисню. Наприклад, 

алюміній, цирконій, титан, ніобій, хром й ін. утворюють термодинамічно 

міцні з'єднання, у той час як оксиди молібдену, вольфраму, міді, нікелю й 
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ін. відрізняються порівняно невисокою термодинамічною міцністю. Для 

монооксиду вуглецю характерний ріст термодинамічної міцності з 

підвищенням температури. Це означає, що при досить високих 

температурах будь-який оксид металу може бути відновлений 

монооксидом вуглецю. 

 

Постановка задачі досліджень 

Метою досліджень є отримання нікельмістких сплавів рідкофазним 

відновленням оксидів металів вуглецем у плазмовій печі змінного струму. 

 

Методика проведення експериментів 

Підготовка шихти  при плавці дрібнодисперсних матеріалів (шлам 

гальванічного виробництва): 

- попереднє сушіння вихідних матеріалів, вагове дозування 

компонентів шихти й їхнє перемішування; 

- грануляцію підготовленої суміші й зміцнююче сушіння гранул.  

Попереднє сушіння шихтових матеріалів проводили в сушильній 

камері: при температурі 180 – 200 
0
С. Зважування компонентів шихти – на 

циферблатних вагах, а їхнє перемішування – у лабораторних бігунах. 

Підготовлену суміш огрудковували  на лабораторному тарілчастому 

грануляторі. В якості зв’язуючого матеріалу можна використати водний 

розчин рідкого скла. Отримані руднопаливні окатиші необхідно піддати  

зміцнюючому сушінню у фільтраційній сушарці в потоці газу-теплоносія 

при температурі 500 
0
С. Тривалість зміцнюючого сушінні – 0,35 год.  

При плавці кускової шихти (відпрацьовані каталізатори) схема 

підготовки  шихти  передбачає тільки вагове дозування шихтових 

матеріалів. У якості відновника використовували  електродний бій (для 

відновлення нікелю та заліза) , феросиліцій ФС65 і алюмінієву стружку 

(для відновлення ванадію).  Для офлюсування порожньої породи  рудної 

сировини і одержання шлаку необхідної основності брали вапняк, який 

необхідно безпосередньо перед плавкою прожарити в камерній 

нагрівальній печі при температурі 900 
0
С. 

Виплавка лігатур і шихтових заготовок проводяться по двох 

технологічних схемах. 

– Технологія проведення плавок з попереднім частковим наплавленням 

рідкої ванни: металевий брухт (чавун, що входить до складу шихти, 

завантажували в піч, розплавляли і перегрівали до температури 1350 – 

1380 °С (період розплавляння металошихти). Після розплавлення та 

перегріву чавуну шлак, що утворився в процесі плавки, видаляли з печі, а 

потім на поверхню рідкої ванни періодично завантажували підготовлену 

шихту і розплавляли її (відновлювальний період плавки). 
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– Плавка без попереднього наведення рідкої ванни. У тигель печі 

завантажували частину відновника і шихти. Після розплавлення завалки 

проводили періодичне довантаження і розплавлення шихти.  

Після розплавлення останньої порції завантаженої шихти та  

нагрівання металу і шлаку (період витримки) піч відключали, вимірювали 

температуру і здійснювали злив металу і шлаку в попередньо нагріту до 

180 – 200 °С графітову виливницю. Після охолодження продуктів плавки 

проводили  їхнє оброблення, зважували і відбирали проби металу і шлаку 

для визначення їхнього хімічного складу. 

 

Результати досліджень 

При виплавці сплавів використовували відходи ст.3 із вмістом заліза 

98 %, нікелемісткі каталізатори складу 0,085 % Na; 0,04 % Mg; 42,4 % Al; 

0,76 % Si; 6,23 % Ca; 0,122 % Mn; 0,122 % Fe; 5,9 % Ni, вапно й 

плавиковий шпат із вмістом 78 % СаО й 90 % СаF2 відповідно, 

електродний бій із вмістом 86 % вуглецю й 8 % золи. 

Футерівка печі - кисла (кварцовий пісок). 

 Шихтові матеріали: 

1. Відходи ст. 3 - 5025 г 

2. Каталізатори - 3915 г 

3. Вапно - 500 г 

4. Плавиковий шпат- 145 г 

5. Електродний бій - 750 г 

Кількість виплавленого металу: 5255 г 

Кількість шлаків: 3200 г шлаків I (з печі) + 690 г шлаків II 

(злитого з металом у виливницю) = 3890 г 

 

Таблиця 2  Хімічний вміст виплавленого металу, % 

Fe Ni Si Cr 

91,1 4,01 4,2 0,14 

 

Таблиця 3 Хімічний  вміст шлаків I, % 

Al Ca Si Fe Mn Ni 

41,2 7,9 4,5 0,5 0,11 0,034 

 

Таблиця 4  Хімічний вміст шлаків II, % 

Al Si Ca Fe Ni 

39,1 9,1 10,5 1,9 0,022 
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Загальний вміст оксидів у шлаку: 


32OAlG  3002г;   CaOG  455г;  

2SiOG 444г;   NiOG 1,2г;     FeOG 38г. 

 

Таблиця 5 Розрахункова й фактичний кількісний склад шлаків, г 

 А1203 СаО Si02 Fe Ni Зола Усього 

розрахунковий 3137 825 30 - - 60 4052 

фактичний 3002 455 444 38 1,2 60 4000 

 

Таблиця 6 Розрахунковий і фактичний вміст Fe, Ni й Si в металі, г 

 Fe Ni Si 

розрахункове 4925 231 - 

фактичне 4787 211 221 

 

Вміст нікелю в каталізаторах за результатами плавки: 

гGK

Ni 212   ( %4,5% KNi ) 

Втрати заліза: %8,2% потFe  

Співвідношення А1203 і СаО в шлаку, %: 

Шлаки I: А12О3 - 87 %;    СаО - 13 %. 

Шлаки II: Аl2Оз - 84 %;  СаО - 16 %.  

Загальне:  А1203 - 87 %;  СаО - 13 % (фактичне); 

А1203 - 79 %;  СаО - 21 % (розрахункове) 

 

Висновки 

1. Літературні дослідження показують, що в технологічних процесах 

виробництва металів і сплавів утворюється велика кількість відходів, 

накопичення яких є екологічно небезпечним. Ці відходи в багатьох 

випадках вміщують в значній кількості цінні метали, які в подальшому 

можуть бути залучені в процеси виробництва. 

2. Основним процесом переробки відходів є відновлення окиснів 

металів, що знаходяться у них. Найбільш сприятливим технологічним 

процесом для цього є рідкофазне відновлення. 

3. Встановлено, що виплавка нікелемістких сплавів з використанням у 

шихті нікелемістких каталізаторів характеризується утворенням великої 

кількості шлаків. Це обумовлено високим вмістом у каталізаторах оксидів 

Al, Са й Si (90 % від загальної маси), які мають міцний термодинамічний 

зв'язок і не можуть бути відновлені в умовах проведених плавок. Крім 

того, високий вміст глинозему (до 800 кг на 1 т каталізаторів) вимагає 

великої витрати вапна для одержання легкоплавкої евтектики А1203-СаО. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

112 

 

3. В плавці спостерігається підвищений вміст SiO2 у шлаку. 

Збільшення вмісту SiO2 у шлаку при плавках в печі з кислою футерівкою 

відбувається внаслідок розмивання футерівки в шлаковому поясі. Це 

підвищує в'язкість шлаку та, як наслідок, приводить до збільшення 

коефіцієнта розподілу нікелю в шлаку. 
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У статті розглянуті способи позапічної десульфурації чавуну з 

використанням магнієвмісних реагентів. Наведена аналітична формула 

для розрахунку витрати магнію 

 

В статье рассмотрены способы внепечной десульфурации чугуна с 

использованием магнийсодержащих реагентов. Приведенна 

аналитическая формула для расчета расхода магния 

 

The ways ladle desulphurization of cast iron using reagents with 

magnesium are considered. The analytical formula for calculating the 

consumption of magnesium is shown 

 

Вступ 

На даний момент в нашій країні і усьому світі визначилася тенденція 

до зниження вмісту сірки, що знайшло відображення в нових стандартах і 

зміні технічних умов на сталь багатьох марок. Це викликано необхідністю 

усунення анізотропії металу та прагненням до підвищення ударної 

в'язкості сталей, що  експлуатуються при низьких температурах. Також 

зріс попит на сталі з низьким (0,010 – 0,015 %) і особливо низьким (0,005 – 

0,008 %) вмістом сірки [1]. У зв'язку з цим виникає необхідність 

постійного підвищення якості шихтових матеріалів, що застосовуються в 

сталеплавильному виробництві і насамперед підвищення якості чавуну. 

Особливо велике значення це має при виплавці сталі в кисневих 

конвертерах, в шихті яких частка чавуну складає не менше 70 – 80 %. Для 

виплавки в конвертерах низькосірчаних сталей вміст сірки в чавуні має 

бути не більше 0,010 – 0,015 %, а для виплавки особливо низькосірчаних – 

не повинен перевищувати 0,005 %. Зазвичай доменні цехи не завжди в 

змозі забезпечити стабільне отримання якісного чавуну при одночасному 

збереженні високої продуктивності і економічності процесу. Пов'язано це, 

головним чином, з неякісною підготовкою шихтових матеріалів. Тому все 

більш широке застосування для підвищення якості переробного чавуну 
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отримує  позапічне  рафінування, 
 
що  забезпечує  виплавку  високоякісних 

сталей з вмістом сірки менш як 0,01 % [2]. 

 В металургії існує велика кількість різноманітних технологій 

позапічної десульфурації рідкого чавуну. В даний час найбільш 

перспективними вважаються процеси позапічної десульфурації чавуну 

магнієвмісними реагентами, які дозволяють варіювати глибину 

десульфурації і зменшити вміст сірки аж до 0,001 %.  

Дослідження, що представлені в статті, проводились в НТУУ 

„Київський політехнічний інститут” за темами „Принципи створення  

математичної моделі системи управління кисневим конвертером” і 

„Математичні моделі й алгоритми системи управління кисневим 

конвертером”, Державні реєстраційні номери 0109U001838 і 0110U002880. 

 

Постановка задачі  

Метою роботи є дослідження отримання чавуну з заданим вмістом 

сірки  за допомогою обробки магнієвмісними реагентами. 

 

Результати досліджень 

Основним завданням, що розв'язується за допомогою процесу 

десульфурації, є підвищення якості сталі, і забезпечення технологічних 

можливостей для отримання відповідальних марок сталі з наднизьким 

вмістом сірки. Ефективність застосовуваної технології дозволяє одержати 

сталь із низьким вмістом сірки.  

Існує велике різноманіття методів вводу магнієвмісних реагентів в 

метал, які відрізняються способом вводу та типом десульфуратора.  

Магнієвмісні реагенти використовуються в якості основних для позапічної 

десульфурації чавуну. 

Введений в чавун магній витрачається на реакцію десульфурації, 

частина його розчиняється в чавуні (зазвичай до 0,015 ... 0,025 %), частина 

витрачається на з'єднання з розчиненим у чавуні киснем (до 0,010 %) [1], а 

решта магнію, що не вступив в реакцію, з'єднуючись з киснем повітря і 

утворюючи MgO, випаровується у вигляді білого диму. 

Загальним для всього різноманіття варіантів технологій десульфурації 

чавуну магнієвими реагентами є те, що магній, маючи низьку температуру 

кипіння, при температурі чавуну знаходиться, в основному, в 

пароподібному стані. Утворені при введенні в чавун твердого магнію 

бульбашки пароподібного магнію спливають в рідкій ванні, при цьому 

відбувається процес взаємодії магнію з сіркою [3]. 

 Результати промислового виробництва та досліджень показують, що 

ефективність застосування магнію в значній мірі визначається повнотою 

вирішення комплексу завдань отримання магнієвого реагенту з 
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відповідними властивостями і забезпечення сприятливих умов його 

введення в рідкий чавун. Це обумовлено в першу чергу дуже високою 

активністю магнію й інтенсивним його випаровуванням при відносно 

невисокій температурі (Тпл = 654 
о
С і Ткип = 1170 

о
С) [1]. 

Застосовувані в даний час технологічні процеси обробки чавуну 

магнієм і реагентами на його основі можуть бути розділені на дві групи: 

регульоване інжектування в рідкий чавун диспергованого магнію і 

введення в розплав окремих порцій кускового або брикетованого магнію. 

Кусковий магній (злитки, брикети) вводять в рідкий чавун шляхом 

примусового занурення за допомогою спеціальних пристроїв. 

Найважливішим результатом заміни кускового магнію пасивованим 

стало зменшення бурхливості процесу десульфурації. У результаті 

пасивації досягається збільшення теплового опору злитка і сповільнюється 

процес його випаровування в рідкому чавуні, що дає можливість повністю 

використовувати ємність чавуновозних ковшів, ліквідувати піроефект, 

втрати чавуну в скрап, а також збільшити ступінь використання магнію. До 

недоліків процесу слід віднести низьку продуктивність, ненадійне 

регулювання випаровування магнію, невисоке засвоєння магнію і важкість 

глибокої десульфурації чавуну. 

Пошук більш дешевих і технологічних способів десульфурації чавуну 

в потоці привели до створення технологій з поступовим, регульованим 

введенням диспергованого магнію шляхом його інжектування в рідкий 

чавун в струмені стисненого газу. 

Гранульований магній виробляється у вигляді частинок розміром 0,5 – 

2,0 мм сферичної форми, має високу плинність, гранули покриті соляною 

плівкою (NаСl, СаСl, КСl, МgСl), яка покращує умови їх введення в чавун. 

В якості газу-носія використовують повітря, азот, аргон, природний газ. 

При низьких значеннях кінцевого вмісту сірки зростаюча розчинність 

магнію зменшує ступінь використання магнію, при цьому ймовірність 

зустрічі в чавуні магнію з сіркою зменшується. Отже, для видалення 

останніх тисячних часток відсотка сірки потрібна підвищена витрата 

магнію. При підвищенні температури чавуну так само спостерігається 

перевитрата магнію на десульфурацію, тому зростає тиск парів магнію і 

його розчинність в металі. 

Усунути або зменшити втрати магнію можна за рахунок використання 

неокислювального, або нейтральних стосовно магнію газів – N2, Аr, 

природний газ. Найбільший інтерес для використання в якості газу-носія 

представляє природний газ, який містить 88 – 98 % метану СН4, який 

нейтральний по відношенню до магнію, що вводиться в рідкий чавун при 

існуючих температурах обробки. 
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Введення в чавун гранульованого магнію в струмені газу-носія через 

занурювальну фурму супроводжується не тільки миттєвим утворенням 

парів, але і частковим викидом гранул магнію на поверхню розплаву, це 

призводить до втрат і погіршення екологічних умов. Застосування для 

десульфурації чавуну порошкового магнієвого дроту істотно знижує ці 

недоліки [4].  

Для найбільш повного видалення сірки бульбашка магнію повинна 

пройти максимально довгий шлях у об’ємі  металу, тобто від днища ковша 

до поверхні. Це досягається при введенні в чавун магнію у вигляді 

порошкового дроту [5]. Підбором товщини металевої оболонки, діаметра 

дроту і швидкості її введення в рідкий чавун забезпечується початок 

взаємодії магнію з розплавом в момент торкання дроту днища ковша і 

розплавлення його оболонки. 

Використання суміші порошків магнію з CaO або доломітом, що 

вводяться через фурму, для десульфурації чавуну, дозволило знизити 

масову частку сірки до Sк = 0,002 – 0,003 % (не залежно від початкового 

вмісту). Для організації вдування магнію необхідна ділянка, що включає 

склад вогнетривів і вогнетривких мас, змішувачів для їх приготування; 

ділянка набору фурм, а також персонал, що обслуговує ці ділянки. При 

вдуванні порошкового магнію не можна обробляти повні чавуновозні і 

заливальні  ковші, так як газ-носій займає частину об'єму ковша і, крім 

того, виникає сильний барботаж. Тому при вдування магнію ківш 

заповнюють не більше ніж на 75% корисного об'єму або збільшують об'єм 

ковша за рахунок його висоти, що не завжди можливо [6]. 

В сучасних умовах найважливішими завданнями є оптимізація 

технології отримання металу з метою забезпечення економічного 

виробництва широкого сортаменту конкурентоспроможних і 

високоякісних марок сталі, зниження енергетичних і матеріальних витрат 

на виробництво. Тому дуже важливо провести попередній розрахунок 

доцільності використання магнієвмісних реагентів для отримання заданого 

вмісту сірки.  

Для моделювання процесу десульфурації чавуну в ковші магнієво-

доломітовою сумішшю проводимо розрахунок питомої витрати магнію на 

десульфурацію з метою отримання заданого вмісту сірки. Вхідними 

даними для розрахунку є початковий вміст сірки в чавуні та кінцевий вміст 

сірки в сталі, що визначається замовленням на плавку. 

Порошкову суміш з 30 % магнію і доломіту вдувають в чавун з 

масовою швидкістю 50 – 100 кг/хв. через фурми з відігнутою нижньою 

частиною і каналом постійного перетину діаметром 25 – 30 мм. В якості 

транспортуючого газу використовують осушене повітря під тиском 0,4 – 

0,5 МПа. Витрата повітря на одну фурму становить 100 – 130 м
3
/год. При 
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збільшенні витрати магнію продування чавуну магній-доломітовою 

сумішшю дозволяє знизити вміст сірки в металі і до більш низьких значень 

– 0,002 – 0,003 %. 

На рис. 1 показані емпіричні залежності між залишковим вмістом 

сірки в чавуні, початковою її концентрацією та питомою витратою магнію 

[1]. 

 

 
 

Рис. 1  Номограма для визначення витрати магнія на десульфурацію 

чавуну магній-доломітовою сумішшю 

 

Як видно із рис. 1 при низьких вмістах сірки (нижче 0,01 %) емпіричні 

криві втрачають майже лінійний характер і подальше збільшення витрат 

магнію є економічно недоцільним, оскільки не призводить до значного 

зниження вмісту сірки в чавуні. Тоді виникає необхідність використання 

інших або додаткових способів десульфурації, наприклад, застосування 

твердих шлакоутворюючих сумішей для зниження вмісту сірки в сталі [7]. 

Аналітичну формулу для розрахунку витрати магнію на 

десульфурацію q, кг/т отримали шляхом обробки експериментальних 

даних статистичним методом за допомогою ПЕОМ: 

 
2
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де q  – витрата  магнію на десульфурацію, кг/т; 
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Sп  – початковий вміст сірки в чавуні, %; 

Sк  – кінцевий вміст сірки в чавуні, %. 

 

Висновки 

Для зниження вмісту сірки в чавуні широко використовують магній і 

магнієвмісні реагенти. Зі збільшенням витрати магнію на видалення сірки 

особливо за її низького вмісту ефективність його використання 

зменшується і при певних значеннях стає недоцільною. На ефективність 

десульфурації переробного чавуну також вливає його температура, чим 

нижча температура рідкого чавуну, тим краще йде видалення сірки з 

металу. Це обумовлює перевагу розміщення агрегатів десульфурації 

чавуну у конвертерному прольоті. 
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ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА ЧАВУНУ МАГНІЄМ, ЩО ВІДНОВЛЕНИЙ 

З ШИХТИ У ГЛИБИНІ РОЗПЛАВУ 

 

В. С. Богушевський, К. Д. Карастаматі 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Наведені способи позапічної десульфурації чавуну з використанням 

магнію, що відновлений з оксиду. Проаналізовано використання як 

джерела теплоти плазмового нагріву. Наведено результати досліджень 

розподілу теплоти на різній відстані від плазмотрону 

 

Приведены способы внепечной десульфурации чугуна с 

использованием магния, который восстановлен из оксида. 

Проанализировано использование в качестве источника энергии 

плазменного нагрева. Приведены результаты исследований распределения 

теплоты на разном расстоянии от плазмотрона 

 

The article presents the methods of out of furnace desulphurization of ion 

with reduced from magnesium. The use of plasma heating as a power source is 

analyzed. The results of the heat distribution at different distances from the 

plasma torch are given 

  

Вступ 

Можливості отримання сталі тієї чи іншою чистоти істотно 

розрізняються для електросталеплавильних агрегатів і конвертерів. 

Конвертерне виробництво має ту перевагу, що шихта складається в 

основному з рідкого чавуну, що не містить зазвичай домішок кольорових 

металів в помітній кількості. Іноді для одержання особливо чистої сталі 

металошихта конвертерів складається на 100 % з чавуну. Однак чавун 

містить деяку кількість таких небажаних домішок, як фосфор і сірка. Разом 

з тим сучасне металургійне виробництво має технології, що забезпечують 

дуже ефективну обробку рідкого чавуну перед подачею його до 

сталеплавильних агрегатів. Метою позапічної (позадоменної) обробки 

чавуну є його десульфурація, дефосфорація і знекремнювання. В окремих 

випадках здійснюється додатковий підігрів чавуну [1]. 

В якості реагентів – десульфурантів при позапічній обробці чавуну 

використовують магній (у вигляді чистого магнію, суміші вапна і магнію, у 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

120 

 

вигляді шматків коксу, просочених магнієм, у вигляді гранул магнію, 

покритих сольовими покриттями та ін), кальціймісткі матеріали (у вигляді 

вапна, вапняку, карбіду кальцію) і соду.  

Розрахунки показують, що для зв'язування 1 кг сірки необхідно 0,75 

кг Mg, 1,75 кг СаО, 2 кг СаС2, 3,31 кг CaСО3. Найбільш низька витрата 

реагентів – в разі використання металевого магнію; при цьому 

забезпечується високий ступінь десульфурації. До переваг використання 

магнію можна віднести такі фактори, як мала кількість шлаку, що 

утворюється і те, що в процесі десульфурації магнієм практично не 

утворюється продуктів, шкідливих для навколишнього середовища. Однак 

вартість магнію порівняно висока, і вибір реагенту визначається в 

кінцевому рахунку економічними міркуваннями. 

Введення реагентів в метал може здійснюватися у вигляді шматків, 

гранул, порошків, дроту. При вдмухуванні порошків в якості несучого газу 

використовують повітря, азот, природний газ. Перемішування реагентів з 

металом можна здійснювати різними способами, в тому числі: падаючим 

струменем металу; різними механічними мішалками; барботажем під 

впливом продувки газом; пульсуючим затопленим струменем та іншими 

способами (впливом вібрації, ультразвуку, газліфтним перемішуванням). 

Магній вводять в метал зазвичай під спеціальним ковпаком – 

випарником з щілинами для виходу парів магнію або яким-небудь іншим 

способом, що виключає викид рідкого металу (пасивуванням шматків 

магнію, заповненням магнієм пір в шматках інертного матеріалу, в 

пористих шматках коксу, введенням в чавун гранульованого магнію в 

струмі природного газу або азоту тощо) [2].  

Використання у технологічному процесі металевого магнію викликає 

ряд труднощів, до найбільш вагомих серед них можна віднести високу 

його вартість, особливі умови його транспортування і зберігання (через 

пожежо- та вибухонебезпечність).  

Дослідження, що представлені в статті, проводились в НТУУ 

„Київський політехнічний інститут” за темою „Математичні моделі й 

алгоритми системи управління кисневим конвертером”, Державний 

реєстраційний номер 0110U002880. 
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Мета досліджень полягає у створенні технології десульфурації чавуну 

магнієм, що відновлено безпосередньо у об’ємі розплаву за рахунок 

теплоти стороннього джерела. 
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Результати досліджень 

Відповідно до розрахунків [3] визначено, що для відновлення оксиду 

магнію залізом температура початку відновлення становить 2956,4 
0
С, для 

відновлення марганцем – 2546,3 
0
С, для відновлення вуглецем – 1875,4 

0
С, 

для відновлення кремнієм – 2312,8 
0
С, для відновлення алюмінієм – 1584,1 

0
С. Виходячи з того, що температура рідкого чавуну не перевищує 1450 

0
С, 

його фізичної теплоти недостатньо для проходження реакцій відновлення 

оксидів магнію усіма розглянутими відновниками. Для компенсації 

дефіциту теплоти запропоновано використовувати стороннє джерело 

енергії.   

Найбільш перспективними є способи глибинної обробки розплавів 

плазмою. Розроблено багато способів та плазмодугових установок, які 

призначені в основному для підігріву металу і не дозволяють вводити 

реагенти у розплав [4]. Заглибні установки виконані у вигляді звичайних 

фурм, чи з дзвоном у нижній частині (рис. 1), циліндрів з отворами, 

витратними блоками з пластинчатими електродами. Іноді плазмотрони 

установлюють у футерівці під рівнем металу, а стабілізацію плазмової дуги 

між електродом і розплавом здійснюють у порожнині, яку формують 

допоміжним газом. 

 

 
 

Рис. 1 Заглибний електродуговий нагрівач 

    

З метою інтенсифікації тепло- та масообміну у всьому об’ємі розплаву 

пропонують його обробляти заглибним плазмотроном, що розміщений у 

водоохолоджувальній фурмі. В процесі обробки фурму переміщують по 

колу відносно осі ковша (рис. 2). 

Дуговий розряд у плазмотроні здійснюється між електродами у 

верхній охолоджуваній частині, що заважає введенню реагентів через 
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плазмовий струмінь у розплав. Крім того, колове переміщення 

плазмотрону разом з струмопідвідним кабелем, газовим та водяним 

трубопроводами дуже ускладнює устаткування. 

 

 
 

Рис. 2 Спосіб обробки розплаву 

 

Проведені дослідження з використанням стаціонарного плазмотрону, 

що занурюють. Плазмотрон закріплений на штативі з регульованою 

довжиною, що дозволяє рафінувати метал на різній відстані від осі ковша. 

Плазмотрон у процесі обробки сплаву і після вилучення його з розплаву 

показані на рис. 3. 

Під час досліджень температуру плазмового струменя поблизу сопла 

визначили експериментально шляхом розплавлення циліндричного зразка 

(Ø=3∙10
-3
 м) з карбіду титану з відомою температурою плавлення 3530 К. На 

різній відстані від сопла плазмотрона, що працює при таких самих 

енергетичних параметрах, розміщали фіксований у титановій трубці зразок.  

Установили, що на відстані менше (10 – 11)∙10
-3 

м від сопла дослідний матеріал 

розплавляється плазмовим струменем. При віддаленні карбіду титана від сопла 

на більші відстані він не плавиться, а виникає там лише часткова сублімація 

вуглецю зі зразка. Ці експериментальні дані дозволили визначити 

температурний стан розплаву в реакційній зоні плазмового струменя. 

Спливаючі з нагрітого об’єму пухирці газу визивають горизонтальне і 

вертикальне зміщення сусідніх шарів розплаву. Об’єм розплаву, що 

поступив з нижніх шарів, миттєво компенсується рівним йому об’ємом з 

верхніх шарів. Таким чином в реакційній зоні заглибленого плазмового 

струменя відбувається постійне оновлення високотемпературного об’єму 

розплаву на менш холодний, який потім також нагрівається до температур 

випаровування компонентів сплаву. При цьому верхні шари нагрітого 
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розплаву виносяться зворотнім потоком з реакційної зони струменя 

швидше в порівнянні з нижніми. 

 

 
 

Рис. 3 Плазмотрон після вилучення із розплаву 

 

Перспективно також використання газліфтної установки з плазмовим 

нагрівом [5], схема якої представлена на рис. 4, що пройшла успішне 

випробування для сплавів алюмінію. 

 

 
 

Рис. 4 Схема установки: 1 – диспергатор; 2 – колона газліфту; 3 – камера 

реакційна; 4 – плазмотрон; 5 – екран; 6 – кришка; 7– привід обертання;  

8 – дозатор реагентів; 9 – фурма 
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Відмінною особливістю установки являється наявність обертової 

колони з диспергатором у нижній частині [6]. Диспергатор виконаний у 

вигляді трьох пластин, рівномірно розміщених по внутрішньому діаметру 

колони з кутом 120 º між ними. При обертанні колони в реакційній камері 

виникають доцентрові сили, які сприяють потраплянню металу у газліфт. 

Обертання колони з диспергатором перед соплом фурми дозволяє дробити 

газовий струмінь на пухирці та значно збільшити поверхню газореагентної 

взаємодії у розплаві. 

За допомогою моделювання встановили, що оптимальні режими 

обробки розплаву забезпечують обертання колони зі швидкістю 180 – 200 

об/хв. при витратах газу через фурму в межах 3 – 4 л/хв. Плазмотроном 

підтримують в заданих межах температуру металу та нагрівають введені в 

камері реагенти до високо реакційного стану, в якому вони добре 

змочуються і засвоюються розплавом. Конструкція установки дозволяє 

вводити і рівномірно розподіляти в розплаві тугоплавкі частинки MgO, а 

також інші модифікатори та флюси. 

Промислова перевірка нових технологічних процесів виконана на 

алюмінієвих сплавах, в яких погружені не охолоджувані плазмотрони 

працюють надійно та довгий час.  

 

Висновки 

Виходячи з того, що фізичної теплоти чавуну недостатньо для 

проходження реакцій відновлення оксидів магнію запропоновано 

використовувати стороннє джерело енергії. В якості джерела енергії 

досліджено використання плазмотронів. Найбільш перспективними є 

способи глибинної обробки розплавів плазмою. Дослідженнями 

температури плазмового струменя поблизу сопла визначили, що на 

відстані не більше (10 – 11)∙10
-3 

м від сопла дослідний матеріал 

розплавляється плазмовим струменем.  
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УДК 669.73 

 

ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МІДІ 

 

В. С. Богушевський, Л. В. Кичай 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

У статті представлені результати дослідження мідних сплавів, а 

саме їх класифікації та споживчих властивостей. Досліджено, що сплави  

мають високу тепло- й електропровідність, високу корозійну стійкість у 

воді й вологій атмосфері, добре опираються зносу, мають низький 

коефіцієнт тертя. Більшість мідних сплавів добре обробляються тиском 

і піддаються обробці різанням 

 

В статье представлены результаты исследования медных сплавов, а 

именно их классификации и потребительских свойств. Доказано, что 

сплавы обладают высокой тепло- и электропроводностью, высокой 

коррозионной стойкостью в воде и влажной атмосфере, хорошо 

сопротивляются износу, имеют низкий коэффициент трения. 

Большинство медных сплавов хорошо обрабатываются давлением и 

подвергаются обработке резанием 

 

The results of the study of copper alloys, such as classification and 

consumer characteristics are presented in the article. The alloys that have high 

thermal and electrical conductivity, high corrosion resistance in water and 

moist atmosphere,good wear resistance and a low coefficient of friction are 

investigated. Most of the copper alloys are worked well with pressure and 

subjected to machining 

 

Вступ 

Мідні сплави широко розповсюджений конструкційний матеріал, 

особливо в електротехніці й приладобудуванні. Вони мають високу тепло- 

й електропровідність, високу корозійну стійкість у воді й вологій 

атмосфері, добре опираються зносу, мають низький коефіцієнт тертя, тому 

часто використовуються в підшипниках ковзання у парі з іншими більш 

твердими матеріалами. Більшість мідних сплавів добре обробляються 

тиском і піддаються обробці різанням. При низьких температурах їх 

міцність зростає, а пластичність залишається на високому рівні, що 

дозволяє широко використовувати сплави на основі міді в криогенній 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

127 

 

техніці. В останній час розроблена серія сплавів для роботи при 

підвищених температурах (мідно-цирконієві, мідно-хромисті й інші). 

Найбільш загальна класифікація мідних сплавів – це поділення їх на 

латуні та бронзи. 

 

Постановка задач дослідження 
Проаналізувати характеристики різних класів мідних сплавів.   

 

1 Класифікація мідних сплавів 

Сплав міді з цинком називається латунню. Існує також велика група 

мідно-нікелевих сплавів (мельхіор, нікелін, константан) і сплав з 

підвищеним вмістом мангану – манганін. Сплав міді з оловом і деякими 

іншими металами називається бронзою.  Цинк у цьому сплаві відсутній або 

не є основним легуючим елементом. 

За способом виготовлення мідні сплави поділяються на ливарні 

сплави, такі що деформуються й спечені (металокерамічні), а за 

призначенням – на антифрикційні, жароміцні, конструкційні, пружинні й 

електротехнічні. 

 

2 Спеціальні бронзи 

Спеціальні бронзи в якості легуючих компонентів містять алюміній, 

марганець, кремній, берилій та інші. Вони неи поступаються за багатьма 

властивостями дорогим олов’яним бронзам, а деяких випадках 

переважають їх (табл. 1 – 2) 

 

Таблиця 1 Механічні властивості напівфабрикатів із спеціальних 

(безолов’янистих) бронз 

Сплав ГОСТ Виріб, розмір, мм Стан σВ, МПа δ, % 

БрКМц3-1 4748-70 Стрічки 

h = 1,5-10 

М 

Тв 

350 

650 

45 

5 

БрБ2 1789-79 

 

Те ж 

 

15834-77 

Штаби 

h = 0,15-6,0 

Стрічки 

h = 0,1-1,5 

Дріт  

d = 0,1-12 

М 

Тв 

М 

Тв 

М 

Тв 

450 

660 

450 

660 

400-600 

750-1000 

30 

2 

30 

2 

30 

1 

БрБНТ1,9 1628-78 Прутки М 

Тв 

400-600 

650-1150 

30 

2,5 
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Таблиця  2 Механічні властивості алюмінієвих бронз при коефіцієнті 

тертя α із змазкою (без):  

Сплав 

(стан) 

Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ 
δ, %        

ан,  

кДж/м
2 α 

МПа 

БрКМц3-1(М) 

(Тв) 

104 

... 

400 

750 

140 

650 

900 

1900 

25-45 

5-10 

150 

... 

0,013 (0,4) 

... 

БрБ2 (М) 

(Тв) 

117 

141 

600 

1000 

250 

900 

1000 

3500 

30 

1,0-2,0 

670 

... 

0,016 (0,35) 

... 

БрБНТ1,9 (М) 110 450 ... 900 40 ... ... 

 

3 Алюмінієві бронзи 

Алюмінієві бронзи мають високі механічні й антикорозійні 

властивості. До переваг порівняно з олов'янистими бронзами належать 

менша вартість, вищі механічні і технологічні властивості. Однофазні 

бронзи (БрА5, БрА7, які містять 6...8 % А1) мають добру пластичність, 

вони належать до деформівних. Алюмінієві бронзи додатково легують 

нікелем, залізом, манганом (БрАЖ9-4, БрАЖН 10-4-4, БрАЖМц10-3-1,5). 

їх використовують для виготовлення різних втулок, напрямних сідел, 

фланців, шестерень, які працюють за температури 400... 500°С (табл. 3 – 6). 

 

Таблиця 3 Механічні властивості напівфабрикатів із алюмінієвих бронз 

Сплав ГОСТ Виріб, розмір, мм Стан σВ, МПа δ, % 

БрА5 1208-73 Труби d = 30-40 Тв 600 2,5 

БрА7 1048-79 Стрічка h = 0,1-9,0 Тв 650 5,0 

БрАЖ9-4 1628-78 Прутки d = 16-160 П 550 15 

БрАМц9-2 1628-78 Прутки d = 25-120                   Т 550 15 

 

Таблиця 4  Механічні властивості алюмінієвих бронз при коефіцієнті 

тертя α із змазкою (без):  

Сплав 

(стан) 

Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ 
δ, %        

ан,  

кДж/м
2 α 

МПа 

БрА5 (М) 

(Тв) 

100 

110 

380 

800 

160 

500 

600 

2000 

65 

4 

1100 

... 

0,007 (0,3) 

... 

БрА7 (М) 

(Тв) 

110 

120 

420 

1000 

250 

... 

700 

1540 

70 

6,5 

1500 

... 

0,012 (0,3) 

... 

БрАЖ9-4 (К) 

(М) 

(Тв) 

112 

112 

116 

550 

600 

900 

200 

220 

350 

1300 

1100 

1800 

15 

40 

5,0 

630 

800 

... 

... 

0,004 (0,18) 

БрАМц9-2 (К) 

(М) 

92 

... 

400 

450 

200 

300 

1100 

1600 

20 

25 

700 

... 

... 

0,006 (0,18) 
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Таблиця 5 Механічні властивості алюмінієвих бронз при підвищених 

температурах (гарячекатана стрічка товщиною 12 мм) 

Сплав 

σВ, МПа,  

при температурах, К 

δ, %,  

при температурах, К 

293 473 673 873 293 473 673 873 

БрА5 400 325 230 100 62 52 22,5 40 

БрА7 420 350 260 90 72 60 20 55 

БрАЖ9-4 550 535 430 180 20 17 28 32 

БрАМц9-2 420 ... ... 90 25 ... ... 17 

 

Таблиця 6 Механічні властивості ливарних алюмінієвих бронз при 

різній товщині стінки (лиття в пісочні форми) 

Сплав 
σВ, МПа, при товщині, мм δ, %, при товщині, мм 

5 10 20 50 5 10 20 50 

БрАЖ9-4 620 600 600 590 16 17 17 17 

БрАМц9-2 450 400 400 380 18 20 20 20 

БрАЖН10-4-4 650 640 640 625 10 12 13 13 

БрАЖМц10-3-1,5 550 540 540 520 20 22 22 21 

 

4 Деформуєми бронзи 

Деформуєми олов'яні бронзи містять до 8% олова. Ці бронзи 

використовують для виготовлення пружин і деформованих деталей. Вони 

легко піддаються штампуванню, куванню, прокатці та іншим способам 

обробці під тиском, які використовуються у виробництві. Деформуєми 

бронзи дуже стійкі до атмосферної вологи (табл. 7 – 8). 

 

Таблиця 7 Механічні властивості напівфабрикатів із деформуємих 

олов’янистих бронз 

Сплав ГОСТ Виріб, розмір, мм Стан σВ, МПа δ, % 

БрОФ6,5-0,4 1628-78 Дріт і прутки  

h = 0,2-40 
Тв 900 0,5 

БрОФ6,5-0,15 10025-78 

 

 

1761-79 

Прутки 

 

 

Штаби 

Т 

П 

ОТв 

М 

Тв 

ОТв 

450 

370 

450 

300 

500 

600 

15 

55 

... 

38 

3 

1 

БрОФ4-0,25 1761-79 Трубки d=3,8-14 

                  10-160 

М 

Тв 

330 

600 

40 

1,5 
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Продовження табл. 7 

БрОЦ4-3 1761-79 Стрічки h =0,1-2,0 

 

 

Штаби       0,85-10 

                   

М 

Тв 

ОТв 

М 

Тв 

300 

550 

650 

300 

500 

35 

5 

2 

38 

3 

БрОЦС4-4-2,5 15855-77 Те ж      h =0,5-2,0 

Штаби      0,9-5,4     

М 

ПТв 

Тв 

300 

430 

550 

35 

10 

5 

 

Таблиця 8 Механічні властивості деформуємих олов’янистих бронз 

при коефіцієнті тертя α із змазкою (без): чисельник – відпалена при 923 К, 

знаменник – деформована на 50 %  

Сплав 

(стан) 

Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ 
δ, %        

ан,  

кДж/м
2 α 

МПа 

БрОФ6,5-0,4 

БрОФ6,5-0,15 

112 

... 

450 

800 

250 

650 

900 

2000 

70 

12 

500-600 

лита 

0,01 

(0,12) 

БрОФ4-0,25 100 

... 

340 

600 

... 

540 

700 

1700 

52 

8 

700-800 

лита 

...  

(...) 

БрОЦ4-3 85 

124 

350 

550 

... 

... 

600 

1600 

40 

4 

400 

... 

0,018 

(0,29) 

БрОЦС4-4-2,5 75 

... 

350 

650 

140 

280 

600 

1800 

35-45 

2-4 

200-400 

 

0,016 

(0,26) 

 

5 Ливарні бронзи 

Ливарні бронзи містять понад 6% олова, володіють високими 

антифрикційними властивостями і достатньою міцністю, їх 

використовують для виготовлення відповідальних деталей (табл. 9 – 12). 

 

 Таблиця 9 Механічні властивості ливарних олов’янистих бронз  

(ГОСТ 493-79, 613-79) при коефіцієнті тертя α із змазкою (без): чисельник 

– у пісочні форми, знаменник – у кокіль 

Сплав 

(стан) 

Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ 
δ, %        

ан,  

кДж/м
2 α 

МПа 

БрО3Ц1С5 

(БрОЦ3-1-5) 

... 

... 

180 

210 

... 

... 

600 

600 

8 

5 

... 

... 

...  

(...) 

БрО3Ц7С5Н1 

(БрОЦСН3-7-5-1) 

... 

90 

180 

210 

70 

... 

600 

600 

8 

5 

... 

200-300 

...  

(...) 

БрО5Ц5С5 

(БрОЦС5-5-5) 

... 

90 

150 

180 

100 

100 

600 

600 

6 

4 

... 

200-300 

0,009 

(0,15) 
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           Продовження табл. 9 

БрО6Ц6С3 

(БрОЦС6-6-3) 

... 

90 

150 

180 

110 

100 

600 

600 

6 

4 

... 

200-300 

0,009 

(0,18) 

БрО10Ц2 

(БрОЦ10-2) 

100 

100 

220 

230 

160 

180 

650 

750 

10 

10 

100-150 

... 

0,008  

(0,2) 

БрО10Ф1 

(БрОФ10-1) 

75,5 

103 

220 

250 

140 

200 

800 

900 

... 

16 

... 

... 

0,008  

(0,1) 

БрО5Ц2Н5 

(БрОЦН5-2-5) 

... 

... 

350 

350 

175 

160 

... 

900 

6 

4 

... 

200-300 

...  

(...) 

 

Таблиця 10 Механічні властивості ливарних олов’янистих бронз при 

підвищених температурах (лиття в пісочні форми) 

Сплав 

σВ, МПа,  

при температурах, К 

δ, %,  

при температурах, К 

293 473 573 673 293 473 573 673 

БРО10Ц2 250 240 150 140 8,0 8,5 4,0 ... 

БРО5Ц5С5 180 145 100 55 8,0 5,5 1,5 0,7 

БРО3Ц7С5Н1 190 145 120 50 15 10 4,0 1,0 

БРО3Ц12С5 180 155 115 55 13 12,5 4,0 1,0 

 

Таблиця 11 Механічні властивості ливарних олов’янистих бронз при 

різній товщині стінки (лиття в пісочні форми) 

Сплав 
σВ, МПа, при товщині, мм δ, %, при товщині, мм 

5 10 20 35 5 10 20 35 

БРО10Ц2 350 325 300 250 55 55 49 43 

БРО5Ц5С5 270 260 230 180 23 24 20 16 

БРО3Ц7С5Н1 260 260 200 165 18 18 16 12 

БРО3Ц12С5 220 210 180 160 21 21 18 12 

 

Таблиця  12 Залежність твердості ливарних олов’янистих бронз при 

різних температурах і товщині стінки (лиття в пісочні форми) 

Сплав 
НВ, МПа, 

при температурі, К 

НВ, МПа, 

при товщині, мм 

 5 10 20 35 5 10 20 35 

БРО10Ц2 ... ... ... ... 850 800 760 670 

БРО5Ц5С5 680 660 580 440 680 660 650 630 

БРО3Ц7С5Н1 650 620 600 580 680 670 650 610 

БРО3Ц12С5 600 545 540 530 680 670 650 620 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

132 

 

6 Деформуєми латуні 

Деформуємі коррозионостойкі латуні мають більш високу корозійною 

стійкістю, ніж прості (подвійні) латуні, і добре обробляються тиском (див. 

Латунь спеціальна). Добавки, що поліпшують корозійну стійкість латуней: 

алюміній, марганець, кремций, нікель, олово та миш'як (табл. 13 – 16). 

 

Таблиця 13 Механічні властивості напівфабрикатів деформуємих латуней 

Сплав ГОСТ Виріб, розмір, мм Стан σВ, МПа δ, % 

Л68 931-78 Лист, штаби 

холоднокатані 

h = 0,4-10 

М 

Пт 

Тв 

300 

360 

400 

40 

25 

15 

Л62 2208-75 Стрічки 

h = 0,1-2,0 

М 

Пт 

Тв 

ОТв 

300 

380 

420 

600 

35 

20 

10 

2,5 

ЛЖС58-1-1 5124-73 Прутки d=5-40 

                  10-160 

Т 

П 

450 

300 

10 

20 

ЛЖМц59-1-1 5124-73 Те ж      d=5-12 

                  12-40  
Т 

500 

450 

15 

17 

ЛАЖ60-1-1 5124-73 Те ж      d=10-100                   П 450 18 

ЛО70-1 5129-73 Те ж       d=3,0-100 

                   3,0-100 

М, Т 

Пт, Т 

300 

350 

38 

30 

Л96 21646-76 Трубка радіаторна ... 350-600 ... 

 

Таблиця 14 Механічні властивості подвійних простих деформуємих 

латуней (ГОСТ 15527-70) при коефіцієнті тертя α із змазкою (без) – 

чисельник деформовані на 50 %, знаменник відпалені при 873 К 

Сплав 
Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ δ φ ан,
 

кДж/м
2 α 

МПа % 

Л96 114 

... 

450 

240 

390 

... 

1370 

590 

2,0 

50 

... 

80 

... 

2200 

... 

(...) 

Л90 105 

... 

480 

260 

400 

120 

1360 

530 

4,0 

45 

... 

80 

... 

1800 

0,074 

(0,44) 

Л80 114 

106 

640 

320 

520 

120 

1450 

530 

5,0 

52 

... 

70 

... 

1600 

0,015 

(0,71) 

Л70 112 

... 

660 

320 

520 

90 

1500 

550 

3,0 

55 

... 

70 

... 

1700 

... 

(...) 

Л63 

(Л62) 

116 

110 

600 

330 

500 

110 

1640 

560 

3,0 

49 

... 

66 

... 

1400 

0,012 

(0,39) 

Л59 

 

... 

... 

600 

380 

... 

160 

... 

770 

1,5 

25 

... 

... 

... 

800 

0,012 

(0,45) 
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Таблиця 15 Механічні властивості багатокомпонентних спеціальних 

деформуємих латуней (ГОСТ 15527-70) при коефіцієнті тертя α із змазкою 

(без) – чисельник деформовані на 50 %, знаменник відпалені при 873 К 

Сплав 
Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ δ φ ан,
 

кДж/м
2 α 

МПа % 

ЛА77-2 ... 

105 

650 

400 

... 

140 

1700 

600 

12 

55 

... 

60 

... 

2000 

... 

(...) 

ЛАЖ60-1-1 ... 

105 

750 

450 

... 

200 

1800 

950 

8,0 

45 

... 

80 

... 

1800 

... 

(...) 

ЛК80-3 ... 

100 

600 

300 

... 

200 

1800 

1000 

4,0 

58 

... 

... 

... 

... 

0,01 

(0,19) 

ЛЖМц59-1-1 ... 

106 

700 

450 

... 

170 

1600 

880 

10 

50 

... 

45 

... 

1200 

0,012 

(0,39) 

ЛС59-1 

 

... 

105 

650 

400 

450 

140 

1400 

900 

5,0 

45 

... 

... 

... 

260 

0,013 

(0,17) 

ЛО70-1 

 

... 

105 

700 

350 

500 

110 

1500 

600 

3,0 

60 

... 

70 

... 

620 

0,0082 

(0,3) 

 

Таблиця 16 Механічні властивості спеціальних латуней при 

підвищених температурах 

Сплав 
Виріб 

(розмір, мм) 
Стан 

σВ, МПа, при температурах, К 

293 473 673 873 1073 

ЛА85-0,5 Лист (0,22-5) М, Гк 300 240 165 85 25 

ЛАЖ60-1-1 Стрічка (3,0) Пт, Гк 570 450 170 20 ... 

ЛЖМц59-1-1 Те ж М 400 350 145 25 ... 

ЛК80-3 Прутки (20) Пт, Т 500 480 300 80 ... 

ЛН65-5 Стрічка (0,1-2) М 425 380 240 100 ... 

ЛО90-1 Стрічка (0,1-2) « 300 280 170 90 30 

   δ,% 

ЛА85-0,5 Лист (5-22) М, Гк 58 28 8 8 40 

ЛАЖ60-1-1 Стрічка (3,0) Пт, Гк 55 37 12 15 50 

ЛЖМц59-1-1 Те ж М 52 51 39 60 ... 

ЛК80-3 Прутки (20) Пт, Т 30 23 18 25 45 

ЛН65-5 Стрічка (0,1-2) М 60 58 17 15 30 

ЛО90-1 Стрічка (0,1-2) « 50 45 9 20 45 

 

7 Ливарні латуні 

Ливарні латуні містять 50-81% Сі. В якості легуючих елементів 

застосовуються алюміній, марганець, залізо, кремній, олово і свинець. 

Ливарні латуні відрізняються високими ливарними властивостями і 
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корозійною стійкістю. Більшість з них мають хороші антифрикційні 

властивості і в ряді випадків є повноцінними замінниками олов'янистих 

бронз (табл. 17 – 20). 

 

Таблиця 17 Механічні властивості ливарних латуней (ГОСТ 17711-80) 

Сплав 
σВ, МПа δ, % 

К П Ц К П Ц 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 650 600 700 7 7 7 

ЛАЖ60-1-1Л 420 380 ... 18 20 ... 

ЛКС80-3-3 300 250 300 15 7 15 

ЛЦ40С 215 215 215 20 20 ... 

ЛЦ40Мц1,5 390 370 ... 20 20 ... 

ЛЦ16К4 300 250 300 15 15 15 

ЛМцОС58-2-2-

2 
350 300 ... 4 6 ... 

ЛМцЖ52-4-1 600 500 ... 10 20 ... 

 

Таблиця 18 Механічні властивості латуней при литві у пісочні  форми 

(ГОСТ 17711-80) при коефіцієнт тертя α із змазкою (без) 

Сплав 
Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ δ, 

%        

ан,  

кДж/м
2 α 

МПа 

ЛЦ23А6Ж3Мц2 107 600 300 1600 7 140-275 ... (...) 

ЛАЖ60-1-1Л ... 380 250 900 20 270-500 ... (...) 

ЛКС80-3-3 ... 300 140 950 20 400 0,01 (0,15) 

ЛЦ40С 91,4 215 150 850 40 260 0,013 (0,17) 

ЛЦ40Мц1,5 ... 400 250 900 20 290-500 ... (...) 

ЛЦ16К4 91,4 300 120 1050 20 1200 0,01 (0,019) 

ЛМцОС58-2-2-2 ... 300 260 950 6 415-690 ... (...) 

ЛМцЖ52-4-1 107 500 300 1200 20 275-550 ... (...) 

 

Таблиця 19 Механічні властивості ливарних латуней при підвищених 

температурах 

Сплав 

σВ, МПа,  

при температурах, К 

δ, %,  

при температурах, К 

293 473 573 673 293 473 573 673 

ЛК8-3Л 400 400 400 300 20 22 17 17 

ЛМцС58-2-2 360 400 330 240 20 22 22 24 

ЛМцЖ52-4-1 500 500 340 320 20 24 24 28 

ЛС59-1Л 350 300 260 230 40 43 ... 28 
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Таблиця 20 Механічні властивості ливарних латуней (лиття у землю) 

в залежності від товщини відливки 

Сплав 
σВ, МПа, при товщині, мм 

δ, %, при товщині, 

мм 

5 10 20 50 5 10 20 50 

ЛК80-3Л 400 330 320 280 19 20 19 18 

ЛАЖМц66-6-3-2 700 650 600 580 7 7 6 7 

ЛМцОС58-2-2-2 350 300 280 250 7 6 6 5 

ЛМцЖ55-3-1 600 500 500 480 10 13 10 10 

Сплав 
НВ, МПа, при товщині, мм 

5 10 20 50 

ЛК80-3Л 900 870 870 830 

ЛАЖМц66-6-3-2 1600 1600 1550 1530 

ЛМцОС58-2-2-2 1000 1000 970 900 

ЛМцЖ55-3-1 1200 1200 1200 1100 

 

8 Електротехнічні сплави 

Електротехнічні сплави відрізняються низьким температурним 

коефіцієнтом опору і жароміцністю. Їх використовують для виготовлення 

різних електричних приладів, а також реостатів і резисторів. Марки і 

хімічний склад конструкційних і електротехнічних сплавів міді наведені в 

ГОСТ 492-73, 4515-81, 22666-77 (табл. 21 ). 

 

Таблиця 21 Механічні властивості електротехнічних сплавів міді 

(ГОСТ 5189-75, 5307-77, 10115-75, 22666-77, 5220-78) 

Сплав 

(стан) 

Е, 

ГПа 

σВ σТ НВ 
δ, % 

МПа 

 МЦ3-12 (М) 

(манганін) (Тв) 

126,5 

... 

550 

850 

210 

... 

800 

... 

30 

2 

МНЦ40-1 (М) 

(константан) (Тв) 

166 

... 

500 

850 

... 

... 

900 

1550 

30 

2,0-4,0 

МНМц43-0,5 (М) 

(копель) (Тв) 

95 

... 

400 

650 

... 

... 

900 

1800 

38 

3,0-4,0 

 

Висновки 

В наш час мідні сплави використовуються майже в усіх галузях 

виробництва.  Широке використання даних сплавів зумовлене хорошими 

механічними, технологічними і антифрикційними властивостями. Мідні 

сплави мають низьку температуру плавлення,  гарну текучість,  легко 

приймають майже будь-яку форму.  
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З 20 століття головне застосування міді обумовлено її високою 

електропровідністю. Більше половини міді, що добувається 

використовується в електротехніці для виготовлення різних проводів, 

кабелів, струмопровідних частин електротехнічної апаратури. З-за високої 

теплопровідності мідь - незамінний матеріал різних теплообмінників і 

холодильної апаратури. Широко застосовується мідь в гальванотехніці - 

для нанесення мідних покриттів, для одержання тонкостінних виробів 

складної форми, для виготовлення кліше в поліграфії та інше. 
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УДК 669.162.267.642:669.721.083.133 (043) 

 

ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВВЕДЕННЯ РЕАГЕНТУ  

ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ ЧАВУНУ 

 

В. С. Богушевський, Р. М. Пальоха  

 

Національний технічний університет України, 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Проведено аналіз основних найбільш ефективних схем і процесів 

десульфурації чавуну,  показано їх переваги та недоліки. Визначено 

перспективу застосування технології вдування зернистого магнію через 

фурму без випарника для створення нового процесу десульфурації з 

високою швидкістю і ефективністю десульфурації. Сформульовано 

основні складові технологічної схеми десульфурації чавуну з високою 

швидкістю знесірчення і інтенсивністю вдування десульфуратора 

 

Проведен анализ основных наиболее эффективных схем и процессов 

десульфурации чугуна, показаны их преимущества и недостатки. 

Определена перспектива применения технологии вдувания зернистого 

магния через фурму без испарителя для создания нового процесса 

десульфурации с высокой скоростью и эффективностью десульфурации. 

Сформулированы основные составляющие технологической схемы 

десульфурации чугуна с высокой скоростью обессеривания и 

интенсивностью вдувания десульфуратора 

 

The analysis of the main and most effective schemes of desulphurization 

processes, their advantages and disadvantages. Determine the prospects for the 

application of technology of granular magnesium injection via a lance without 

the evaporator to create a new desulfurization process with high speed and 

efficiency of desulfurization. The basic components of the technological scheme 

of cast iron desulfurization desulfurization at a high speed and intensity 

injection desulfurizer 

 

Вступ 

Позапічна обробка чавуну та, в першу чергу, десульфурація в ковшах 

перед сталеплавильним процесом в даний час є невід’ємною частиною 

технологічного ланцюга виплавки рідкого металу [1, 2].  З усіх методів 

десульфурації чавуну найбільш пріоритетним є ковшова інжекційна 
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десульфурація чавуну магнієвмісними реагентами, що обумовлено її 

високою ефективністю, найменшими витратами часу та коштів [1, 3 – 5]. 

Незважаючи на отримані переваги інжекційної позапічної обробки 

чавуну є ряд проблемних задач, що потребують раціональних рішень. До 

однієї з таких задач відноситься необхідність максимального скорочення 

тривалості операцій введення реагентів в розплав і забезпечення 

можливості збільшення їх витрати для досягнення більш високого 

рафінування. Рішення цієї задачі стримується обмеженою (10 – 13 кг/хв.) 

інтенсивністю вдування магнієвмісних реагентів у ванну чавуну. При 

більших величинах інтенсивності подачі магнію спостерігається 

неприйнятне збільшення бурхливості процесу обробки аж до виплесків 

чавуну з ковша.    

Аналіз показників та параметрів різних процесів рафінування чавуну 

реагентами на основі магнію свідчить про те, що вони не реалізували 

повною мірою свої можливості та мають умови для збільшення 

інтенсивності введення магнію в розплав і скорочення процесу 

рафінування. Найбільшу потенційну можливість для збільшення 

інтенсивності введення магнію в рідкий чавун має процес вдування 

зернистого магнію в розплав без розубожуючих добавок, при якому 

зберігаються виняткова керованість процесом введення магнію в розплав 

[1, 4, 5], створюються сприятливі умови для розчинення магнію в чавуні 

[1] і можливості диспергування й поділу двохфазного потоку як в 

магнієпроводі так і в прифурменній зоні [1, 5, 6]. Тому цей процес був 

прийнятий за основу для подальшого збільшення інтенсивності введення 

магнію в чавун.  

 

Постановка задачі досліджень 

Метою досліджень є вибір технології інжекційного рафінування 

чавуну в ковшах з розосередженням тепло- і массообмінної зони в розплаві 

з забезпеченням високої швидкості десульфурації і більшого ступеня 

засвоєння магнію. 

 

Результати досліджень  

Оцінка параметрів здійснення процесу вдування зернистого або 

гранульованого магнію в заливальні ковші без застосування випарної 

камери на кінці фурми і при виключенні розубожуючих добавок до 

вдуваємого магнію свідчить про те, що вдування магнію через фурму з 

одним каналом і одним соплом на виході досить надійно реалізується при 

наступних режимах інжектування: 

1. Маса чавуну в ковшах – 140…350 т (в залежності від розміру 

ковша). 
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2. Глибина занурення фурми в розплав чавуна – 2,7… 3,8 м.  

3. Інтенсивність подачі магнію – 6…13 кг/хв.  

4. Витрата інжектувального газу – 120…150 нм
3
/год. (2÷2,5 м

3
/хв.).  

5. Концентрація магнію в газі – 3…6 кг/нм
3
 (9…20 кг/м

3
).  

6. Об’ємний вміст магнію в газі – 0,51…1,1 %.  

7. Швидкість потоку, що випливає з сопла фурми: – при зануренні 

фурми в розплав – близький до критичного; – в період вдування магнію – 

90 …120 м/с 

8. Швидкість частинок магнію при витіканні з сопла фурми – 70…84 

м/с. 

Принципова технологічна схема реалізації процесу вдування магнію 

(без розубожуючих добавок) показана на рис. 1, а.    

 

 
а                б 

 

Рис. 1 Схеми процесів десульфурації чавуну вдуванням зернистого магнію 

(а) і вдуванням суміші магнію з розубожуючими  добавками (б) 

 

Перевагою процесу десульфурації чавуну вдуванням гранульованого 

магнію без розубожуючих добавок є: 

  – найбільш високе засвоєння реагенту; 

  – найменші витрати реагенту; 

  – простота схеми та технології; 

  – висока надійність процесу та установок десульфурації; 

  – найменші капітальні витрати; 

  – найменші витрати при експлуатації. 

 Недоліками цього процесу являються наступні положення: 

  – обмежена інтенсивність вдування магнію (близько 15 кг/хв.); 

  – відчутна тривалість вдування  (до 18 – 20 хв.); 
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  – значні витрати газу (до 150 нм
3
/год.);   

При вдуванні магнію в суміші з добавками (наприклад вапна) схема 

ускладнюється і стає більш ємною (рис. 1, б). Процес реалізується при 

наступних основних параметрах: 

– кількість магнію в суміші – 10…25 %; 

– інтенсивність вдування магнію – 8…14 кг/хв.; 

– тривалість вдування   – до 26 хв.; 

– швидкість потоку на виході з фурми – менше 50 м/с; 

 – витрати інжектувального газу (азоту) – 60…80 нм
3
/год.; 

– ступінь засвоєння магнію   – 30…40 %. 

Недоліками процесу десульфурації чавуну сумішами є: 

  – невисока інтенсивність введення магнію (до 14 кг/хв.); 

  – більша тривалість вдування (до 26 хв.); 

  – більші витрати реагентів; 

  – менший ступінь засвоєння реагентів ( < 40 %); 

  – недостатня стабільність процесу; 

  – значні капітальні та поточні витрати; 

  – невисока пропускна здатність комплексу десульфурації.  

Промислова практика застосування 2-х технологій показала, що 

обробка чавуну магнієм в ковшах протікає технологічно при інтенсивності 

введення магнію, наприклад в 200-тонних ковшах не більше 14 кг/хв. 

Збільшення інтенсивності введення магнію вище 13…15 кг/хв., як 

правило, супроводжується суттєвим підвищенням бурхливості процесу 

обробки, що по ряду причин не прийнято у виробничій практиці. При 

аналізі даної проблеми було зроблено висновок, що основною причиною 

обмеження інтенсивності введення магнію в розплав чавуну є недостатнє 

розподілення магнію в тепло-масообмінній зоні розплаву, що призводить 

до досить локалізованого пароутворення з подальшим підвищенням 

бурхливості процесу обробки. Обмеження інтенсивності введення магнію 

в розплав чавуну, в свою чергу, супроводжується такими недоліками як 

збільшення тривалості процесу введення магнію, обмеження глибини 

десульфурації чавуну, зниження пропускної здатності комплексу 

рафінування та рядом інших недоліків.  

Для усунення ряду із зазначених труднощів американська фірма ESM 

для скорочення циклу десульфурації чавуну порошковими сумішами 

практикує [7] (при обробці великовантажних ковшів) оснащення кожного 

поста десульфурації подвійною системою підготовки і вдування реагентів 

в один ківш через дві окремі фурми (рис. 2). Це дозволяє збільшити 

інтенсивність вдування порошкової магнієвмісної суміші і скоротити 

тривалість продувки чавуну в 350-тонному ковші до 5…16 хв. Слід 

звернути увагу на те, що таке конструктивно-технічне рішення 
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характеризується невисоким ступенем засвоєння реагентів (<45 %), 

обмеженістю в застосуванні, недостатньою стабільністю процесу, 

істотними капітальними і поточними експлуатаційними витратами. 

  

 
 

Рис. 2 Принципова схема розосередженного процесу вдування суміші 

магнію з вапном за допомогою одночасної подачі реагентів через дві 

індивідуальні інжекційні установки 

 

Основні параметри технологічного рішення наступні: 

– вміст магнію в суміші: 10…25 %; 

– інтенсивність вдування магнію: 14…24 кг/хв.; 

– тривалість операції вдування реагентів:  6…13 хв.; 

– швидкість потоку на виході з фурми: менше 50 м/с; 

– витрати азоту при вдуванні в ківш: 120 … 160 нм
3
/год.; 

– ступінь засвоєння магнію: 30…40 %.  

Основні недоліки процесу: 

 – великі капітальні витрати; 

 – високі витрати на експлуатацію; 

 – низький ступінь засвоєння реагентів (менше 40 %); 

 – обмеження в можливості застосування; 

 – недостатня стабільність процесу. 

З урахуванням наведених вище положень і показників відомих 

процесів десульфурації чавуну з’являється необхідність в доопрацюванні 

технологічного процесу, який може включати переваги наявних 

технологічних рішень і нові підходи при здійсненні процесу рафінування 

рідкого чавуну. 
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До основних технологічних завдань процесу позапічного рафінування 

чавуну (в частині десульфурації) необхідно віднести, перш за все, 

максимальне збільшення інтенсивності (до 20…26 кг/хв.) введення 

десульфатів в чавун при забезпеченні їх високого засвоєння і скорочення 

тривалості операції рафінування (до 3…4 хв. для великовантажних 

ковшів). 

З цієї точки зору найбільшу увагу заслуговують процеси вдування 

знесіркуючого матеріалу через багатосоплові фурми [8]. Так, Інститутом 

чорної металургії ім. З.І.Некрасова реалізовано процес сталого вдування 

магнію без розубожуючих добавок через двосоплові фурми з високою 

інтенсивністю вдування магнію (аж до 420 г/с) і розосередженням 

введення його в розплав. При цьому ступінь десульфурації досягає 98 %.  

 

 
 

Рис. 3 Принципове рішення забезпечення диспергованого вдування 

зернистого або гранульованого магнію в ковші з рідким чавуном при 

підвищеній інтенсивності подачі магнію 

 

Технологічна схема включає «жорстке» дозування магнію з 

коливанням інтенсивності подачі не більше 2 %, «холодний» поділ 

двофазного потоку на кілька каналів фурми із забезпеченням рівних 

динамічних характеристик (швидкість, концентрація, витрати складових) у 

кожному з потоків, витікання потоків у розплав зі швидкістю не менше 110 

м/с, забезпечення концентрації магнію в газі 3…11 кг/нм
3
 і відхилення 

сопел на виході з фурми на 45 
0
 від вертикалі. В процесі:   
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– десульфурація здійснюється в ковшах з чавуном і включає 

виключно надійне, регульоване вдування невеликої кількості реагенту; 

 – в якості десульфуранту застосовується магнієвмісний реагент 

зернистого типу з високим вмістом магнію (понад 90 %) і без різних 

розубожуючих добавок. Діаметр частинок знаходиться в межах 0,2…1,6 

мм;   

– вдування магнію в рідкий чавун здійснюється з єдиного модуля-

дозатора магнію і єдиної занурюваної фурми (рис. 3) зі спеціальним 

оголовком, який забезпечує розподіл одного потоку на кілька в холодному 

стані і подальше розосередження цих потоків в розплаві; 

– оголовок зануреної фурми містить кілька каналів (сопел) для 

вдування рівноцінних магнієвмісних потоків в розплав чавуну з 

організацією виділення з кожного сопла під кутом до вертикальної осі 

фурми.  

– параметри підведеного магнієпроводу, каналу фурми, сопел і їх 

кількість встановлюються індивідуально для конкретних умов виходячи з 

типорозміру ковша, необхідного ефекту десульфурації та інших умов 

виробництва.  

  

Висновок 

Проведеним аналізом визначено шляхи та основні складові технології 

позапічної десульфурації чавуну зі збереженням найбільш ефективної 

десульфурації, високої інтенсивності введення магнію і малої тривалості 

процесу рафінування. Основою вирішення даної проблеми є створення 

найбільш розвиненої тепло-масообмінної зони в розплаві за рахунок 

диспергування і розосередження потоку. Визначено базові складові 

технологічної схеми рафінування чавуну в нових умовах. 
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УДК 669.146 

 

ПОВЕДІНКА НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В СТАЛІ НА ДІЛЯНЦІ 

ПІЧ-КІВШ – МБЛЗ 

  

В. С. Богушевський, І. Ю. Піскова 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто утворення і характер неметалевих включень на ділянці 

позапічної обробки – МБЛЗ. Виділені основні ланки процесу, 

проаналізований хімічний склад сполук, що утворюються на окремих 

ділянках. Надані рекомендації по зниженню кількості неметалевих 

включень і їх негативного впливу на якість сталі 

 

Рассмотрено образование и характер неметаллических включений на 

участке внепечной обработки – МНЛЗ. Выделены основные звенья 

процесса, проанализирован химический состав соединений, которые 

образуются на отдельных участках. Приведены рекомендации по 

снижению количества неметаллических включений и их отрицательного 

влияния на качество стали 

 

We consider the formation and nature of nonmetallic inclusions on the site 

secondary treatment - CCM. The basic parts of the process, analyzed the 

chemical composition of the compounds formed in some areas. 

Recommendations to reduce the number of nonmetallic inclusions and their 

negative impact on the quality of steel 

 

Вступ 

На даний час як в Україні [1] так і за її межами позапічна обробка 

металургійних розплавів  знайшла широке застосування як в 

сталерозливальних ковшах [2]  на установках доводки металу [3], так  і на 

агрегатах ківш-піч [4], і є необхідною умовою отримання якісної сталі [5]. 

До факторів, які визначають ефективність дії позапічної обробки на 

розплав, слід віднести термодинамічний стан системи розплав – хімічно 

активний елемент [6]  (основними  параметрами якого є вміст кисню, сірки 

і температура розплаву [7]), шлаковий режим (хімічний склад, основність, 

фазовий стан, структура і розкисленість покривного шлаку),  рівновага 

системи розплав-шлак [8], футерівка ковша (хімічний склад, знос за плавку 

и перехід в шлак) [9],  вторинне окислення металу на технологічному етапі 
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позапічна обробка-розливка  [10] і в процесі безперервної розливки [11]. 

У процесі позапічної обробки і безперервної розливки при взаємодії 

сталі з киснем повітря протікають процеси вторинного окислення з 

утворенням неметалевих включень (НВ), частина з яких переходить в 

шлак, а частина залишається в металі при кристалізації. Дослідження 

свідчать про те, що ці обидві частини НВ мають однаковий хімічний і 

мінералогічний склад, що підтверджує однакове джерело и механізм їх 

утворення [12]. У роботе [13] стверджують про ідентичність хімічного  

складу і джерел утворення мілких и крупних НВ. 

У процесі кристалізації металу відбувається затвердіння частинок  

різних хімічних з’єднань, які знаходяться в рідкій сталі: силікатів  

марганцю,  алюмінатів марганцю складного складу, залізо-марганцевих 

алюмосилікатів,  а також алюмосилікатів типу муліту – 3Al2O3 
.
2SiO2, 

спесеартіна 3MnO 
.
Al2O3 

.
3SiO2 або родоніта MnO 

. 
SiO2 і т.д. З’єднання, які 

схильні до переохолодження при затвердінні   утворюють скловидні НВ 

[13]. Утворені кристали даних сполук можуть являтися зародками більш 

складних включень. Частина включень, таких як силікати марганцю і 

заліза, схильні до переохолодження і при затвердіванні утворюють 

скловидні включення. 

Якість сталі значною мірою залежить від складу, форми, розміру і 

розподілу в ній НВ. Впровадження в сталеплавильну практику ефективних 

технологічних прийомів десульфурації забезпечує отримання сталі з 

вмістом сірки на рівні 0,003%, що в значній мірі знижує негативний вплив 

сульфідних включень на властивості металу. Разом з тим, як наслідок 

глибокої десульфурації істотно підвищується вплив кисню на якісні 

показники металу, який зв'язаний в оксидні і оксисульфідні НВ. 

 

Постановка задачі досліджень 

Метою досліджень є аналіз утворення і поведінки НВ під час 

позапічної обробки і розливки металу. 

 

Результати досліджень 

Експлуатаційні властивості сталі визначаються ступенем відмінності 

фізичних властивостей НВ (твердість, міцність, коефіцієнт термічного 

розширення) з металевою матрицею. Істотне значення має і те, що сталь є 

гетерогенним матеріалом, компоненти якого в формі оксидів, сульфідів, 

нітридів і т.п. входять до складу складних, а часто і багатофазних НВ. 

НВ за деформацією поділяють на три класи: не деформуючі глобули 

(наприклад, SiO2); недеформуючі оксиди, які дробляться в рядки (корунд 

А12О3), алюмінати кальцію СаО-Al2O3; шпінелі МnО-Аl2О3; пластичні 

сульфіди і силікати. 
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Силікати (SiO2 
. 
CaO, SiO2 

. 
FeO, SiO2 

. 
MnO) при високих температурах 

пластичні. Температура їх розм'якшення залежить від складу: знижується 

зі збільшенням вмісту в них марганцю і зростає – зі збільшенням 

концентрації заліза або кальцію. Інтервал температур, в якому змінюється 

їх деформація, лежить в області гарячої прокатки. Тому від незначних на 

перший погляд особливостей ведення плавки і розкислення залежить, чи 

будуть деформуватися силікати при прокатці даної плавки, чи ні. 

Найбільш небезпечними з точки зору руйнування металу є тверді і 

гострокутні включення зерен корунду. Небезпечні також великі 

включення: рядки алюмінатів і алюмосилікати розміром від 100 до 300 

мкм. Для уникнення рядків алюмінатів можна використовувати вакуумне 

розкислення або заміну розкислювача. 

В останні роки у металургії все частіше застосовують різні 

мікролегуючі елементи і їх комбінації – у тому числі лужноземельні 

(кальцій, барій, стронцій), рідкоземельні (ітрій, неодим, празеодим) і ряд 

нітридоутворюючих елементів (ванадій, титан, цирконій і ін.). 

Дані елементи застосовуються з метою зниження розчинності 

шкідливих домішок (кисню, сірки, азоту і т.д.) в готовій сталі, а також 

вдосконалення природи НВ. 

На даний час для розкислення сталі найбільш широко використовують 

алюміній. При високих залишкових концентраціях алюмінію хімічний 

склад оксидних включень у сталі наближається до чистого глинозему, що 

часто є небажаним як з точки зору технологічних, так і споживчих 

властивостей металу. Тому під час позапічної обробки, як правило, 

проводять технологічні заходи, спрямовані на зміну природи НВ. 

Модифікування НВ в розкисленій алюмінієм сталі здійснюється 

кальцієвою обробкою розплаву. Кальцій розчиняється в оброблюваному 

металі і, володіючи високою хімічною активністю по відношенню до 

кисню, частково заміщає алюміній в складі оксидних включень. При 

досить високій концентрації розчиненого кальцію оксидні неметалеві 

включення в сталі представлені, головним чином, алюмінатами кальцію 

різного складу. 

Вважається оптимальним, якщо в результаті модифікування оксидні 

НВ в сталі представлені CaO 
. 

2Al2O3 і CaO 
. 

Al2O3 або фазами з більш 

високим вмістом оксиду кальцію. Температура плавлення цих сполук 

нижче температури позапічної обробки сталі й розливання, тому в розплаві 

алюмінати кальцію зазначеного складу знаходяться в рідкому стані і мають 

форму близьку до глобулярної. У затверділій сталі сприятлива форма 

неметалевих включень зберігається. Крім того, при гарячій пластичній 

деформації металу включення такого складу в мінімальному ступені 
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схильні до зміни форми і розмірів, що позитивно відображається на 

механічних і експлуатаційних показниках. 

Досить перспективним для зниження кількості оксидів в сталі є її 

вакуумування в нерозкисленому стані, щоб використовувати реакцію 

окислення вуглецю для зниження вмісту водню, азоту і кисню. Широко 

відомо, що сталь, розкислена вуглецем під вакуумом, менш забруднена 

оксидними включеннями, ніж сталь, яка до вакуумної обробки була 

розкислена кремнієм. У цій же сталі менше виражені мікро- і 

макролікваційні процеси. 

Меншій забрудненості сталі оксидними включеннями при її 

розкисленні вуглецем під вакуумом сприяє те, що видалення кисню за 

рахунок взаємодії з вуглецем дозволяє уникнути утворення деякої 

кількості включень при подальшому розкисленні феросплавами. Тому при 

введенні кремнію в сталь після вакуумно-вуглецевого розкислення, 

первинні ендогенні включення, як правило, не утворюються. Такий спосіб 

обробки дозволяє виробляти сталь, чисту від великих оксидних включень і 

їх локальних скупчень.  

Сталь, розкислена вуглецем під вакуумом, володіє більш високими 

механічними властивостями при їх меншому розподілі на поздовжніх і 

поперечних зразках. Встановлено також, що в сталі, розкисленій вуглецем 

під вакуумом, сульфіди мають сприятливу будову. 

Таким чином, розвиток технології розливання сталі на МБЛЗ 

зумовило підвищення вимог до якості сталі. 

Процеси рафінування сталі в ковші, розроблені за останні десятиліття, 

доповнили сталеплавильне виробництво новими можливостями і 

розширили діапазон маркованого складу сталі, який можна отримувати в 

умовах сучасних сталеплавильних цехів. Як правило, найкращі результати 

досягаються в разі застосування агрегатів для комплексної позапічної 

обробки сталі типу «ківш-піч», в яких крім процесів рафінування сталі 

забезпечується її доведення за хімічним складом і температурі. 

Відомо, що НВ можуть мати розміри від кількох сотень до кількох 

мікрометрів. Вони є як продуктами розкислення і вторинного окислення 

сталі, так і результатом захоплення частинок шлаку і вогнетривів при 

перемішуванні металу в ході позапічної обробки і технологічних 

переливів. Безумовно, саме великі НВ мають найбільший вплив на 

виникнення дефектів в готовій продукції. Однак їх кількість в сталі не така 

велика (кілька сотень або тисяч на кілограм сталі), що ускладнює їх 

виявлення в відібраних зразках. Дрібні включення мають більш високу 

концентрацію (наприклад, 106 – 107 штук на кілограм сталі і більше). 

Однак за розподілом цих включень у відібраних зразках не можна судити 

про характер розподілу великих включень, які не завжди потрапляють в 
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досліджуване поле. Проблематика моделювання поведінки НВ в рідкій 

ванні проміжного ковша також вимагає врахування їх щільності, 

конфігурації, рівня змочуваності рідкою сталлю та ін.  

Найважливіший агрегат, що забезпечує рафінування сталі, – 

промковш, в який рідка сталь потрапляє з сталерозливного ковша. Як 

правило, рідка сталь знаходиться в промковші 5 – 10 хв., після чого 

поступає через стакани-дозатори в кристалізатори МБЛЗ. Основні вимоги 

до організації руху конвективних потоків сталі в промковші – забезпечення 

спливання в шлак неметалевих включень, а також запобігання захоплення 

шлакових включень потоками металу. 

Для глибокого рафінування сталі широко застосовується продування 

аргоном через блоки, встановлені в днищі промковша. За даними 

досліджень, продування інертним газом в ковші дозволяє скоротити 

кількість НВ розміром понад 50 мкм на 70 %, а включень розміром 25 – 50 

мкм – на 40 %. У промислових умовах ефект видалення НВ досягається 

переважно під час продування сталі в бульбашковому режимі з порівняно 

низькою витратою аргону, який вдувається. Збільшення витрати аргону 

більш критичних значень призводить до зниження ефекту рафінування 

внаслідок інтенсифікації перемішування металу і шлаку в області виходу 

бульбашок аргону на поверхню рідкої ванни. 

До основних процесів, які суттєво впливають  на утворення  і 

трансформацію  НВ в сталі на технологічній ділянці агрегату піч- ківш – 

МБЛЗ варто віднести: вторинне окислення металу; взаємодія металу з 

вогнетривкими матеріалами; з ковшовим шлаком в сталерозливальному 

ковші, покривним шлаком і засипкою  шиберних затворів  у проміжному 

ковші, і технологічним шлаком в кристалізаторі; при кристалізації сляба. 

При квазістаціонарних режимах безперервної розливки сталі, коли 

виключається контакт струї металу, який витікає із сталеплавильного 

ковша в проміжний ківш с киснем повітря і забезпечується підвід металу 

під рівень  через захисну трубу з щільним контактом з колектором 

сталеплавильного ковша, коли забезпечується захист струї металу із 

проміжного ковша в кристалізатор і її підвід під рівень здійснюється через 

занурений стакан с щільним контактом  зі стаканом – дозатором, 

негативний вплив даних процесів значно знижується.   

Характеристика найбільш впливових процесів на трансформацію НВ в 

сталі (табл. 1), свідчить, що найбільш негативний вплив  на трансформацію  

НВ  на технологічній ділянці  піч-ківш – МБЛЗ здійснюють, протікаючи 

при нестаціонарних режимах безперервної розливки процеси, в межах  

технологічної ланки сталеплавильний  – проміжний ківш [14]. 
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Таблиця1 Характеристика впливу процесів на трансформацію  НВ в 

сталі 

Час 
Технологіч-

на ланка 
Об’єкт 

Негативний 

вплив 
Джерело 

1 2 3 4 5 

Вторинне окиснення 

Початок 

розливки 

першої плавки 

в серії 

(5 – 6 хв.) 

Сталепла-

вильний – 

проміжний 

ківш 

Відкрита по-

верхня металу 

в проміжному 

ковші 

Підвищення 

вмісту О2 в 

3 – 4 рази 

[15] 

 

 

 

Початок 

розливки 

поточної 

плавки в серії 

(5 – 6 хв.) 

Сталепла-

вильний – 

проміжний 

ківш 

Невідкриття 

шиберного 

затвору – 

пропалюванняк

иснем 

Підвищення 

вмісту О2 в 

1,5 – 2,0 рази 

[16] 

Струмінь 

металу 

сталепла-

вильний – 

проміжний 

ківш 

Відкритий 

струмінь 

металу до 

установки 

захисної труби 

Підвищення 

вмісту О2 в 

1,5 – 2,0 рази, 

зниження 

вмісту Al на 

0.012 – 0,014 

% 

[17] 

Взаємодія металу з вогнетривкими матеріалами 

Початок 

розливки 

плавки 

Сталепла-

вильний – 

проміжний 

ківш 

Футерівка 

шлакового 

поясу і нижче-

прилеглої 

області 

Попадання 

MgO в металл 

і шлак 

[18] 

Протягом 

розливки всієї 

серії плавок 

Сталепла-

вильний – 

проміжний 

ківш 

Футерівка 

проміжного 

ковша 

Попадання 

Al2O3 і SiO2 

або MgO і 

SiO2 в метал 

[19] 

 

Висновки 

Зниження кількості НВ в сталі на технологічній ділянці піч - ківш – 

МБЛЗ досягається зменшенням: вторинного окислення металу; взаємодії 

металу з вогнетривкими матеріалами; з ківшевим шлаком  в 

сталерозливальному ковші, покривним шлаком і засипкою  шиберних 

затворів  в проміжному ковші, і технологічним шлаком в кристалізаторі; 
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при кристалізації слябу. 

Проміжний ківш МБЛЗ варто розглядати  не тільки як 

функціональний технологічний елемент забезпечення стабільної розливки  

сталі, але і, в більшій мірі, як рафінуючу ємність для усунення негативного 

впливу процесів вторинного окислення і кінцевої дії на хімічний, фазовий і 

структурний склад НВ, їх розмір, кількість і розподіл по поперечному 

перерізу сляба. 
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УДК 669.716: 621.74 

 

СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ 

 

В. С. Богушевський, І. В. Роздобудько 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

 У статті представлені результати дослідження алюмінієвих 

сплавів, а саме їх класифікації та споживчих властивостей. Встановлено, 

що сплави характеризуються низькою щільністю, високою корозійною 

стійкістю, технологічною пластичністю, доброю оброблюваністю 

різанням, високими значеннями електропровідності та теплопровідності 

 

В статье представлены результаты исследования алюминиевых 

сплавов, а именно их классификации и потребительских свойств. 

Установлено, что сплавы характеризуются низкой плотностью, высокой 

коррозионной стойкостью, технологической пластичностью, хорошей 

обрабатываемостью резанием, высокими значениями 

электропроводности и теплопроводности 

 

The article presents the results of the studies of aluminium alloys viz. their 

classification and consumer properties. It is found out that the alloys are 

characterized by low density, high corrosion resistance, technological plasticity, 

good machinability and have high values of electrical and heat conductivity 

 

 

Вступ 

Використання алюмінієвих сплавів як конструкційних матеріалів в 

останній час значно зросло. Ці сплави характеризуються малою щільністю, 

високими значеннями теплопровідності та електропровідності, корозійної 

стійкості, технологічної пластичності, доброю оброблюваністю різанням. 

Випускаються також жароміцні сплави на основі алюмінію для тривалої 

або короткочасної роботи при підвищених температурах, антифрикційні 

сплави для підшипників, сплави, що зварюються і дозволяють отримувати 

з’єднання високої міцності, пластичності й корозійної стійкості. 

Найбільш загальна класифікація алюмінієвих сплавів – це поділення 

їх на такі, що деформуються, ливарні, антифрикційні й порошкові 

матеріали.  
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Постановка задач дослідження 
Проаналізувати характеристики різних класів алюмінієвих сплавів. 

 

1. Алюмінієві сплави, що деформуються 

Основними легуючими елементами є мідь, магній, манган, цинк, 

силіцій, а також титан, хром, берилій, нікель, цирконій, залізо. Сплави, що 

деформуються, поділяються на незміцнювані й зміцнювані термічною 

обробкою (табл. 1, 2).  

 

Таблиця 1 Механічні властивості алюмінієвих сплавів, що 

деформуються, що не зміцнюються з допомогою термообробки, при 293 К 

(Е = 69 – 71 МПа; G = 27 МПа) 

Сплав, 

(стан) 

σВ   σ0,2  τср σ-1 НВ δ φ 

МПа % 

Сплави низької міцності 

АД (Н) 150 100 70 55 320 6 60 

АД (М) 80 30 55 35 250 35 80 

АМц (Н) 220 180 110 70 550 5 50 

АМц (П) 180 130 100 65 400 10 55 

АМц (М) 130 50 80 50 300 23 70 

       Магналії 

АМг1(Н) 210 190 120 95 550 5 ... 

АМг1(М) 120 50 100 70 300 28 ... 

АМг2(Н) 280 230 165 140 770 5 ... 

АМг2(П) 250 210 140 125 680 8 ... 

АМг2(М) 190 90 125 110 450 23 30 

АМг6(М) 340 170 210 130 ... 20 25 

 

Таблиця 2 Механічні властивості термічно незміцнюваних алюмі-

нієвих сплавів (системи Al-Mn i Al-Mg) при температурі Ө, К  

Сплав Властивість 20 77 203 293 373 

АД (М) σВ, МПа 260 170 95 80 ... 

АД1 (М) 
σ0,2, МПа 54 40 30 30 ... 

δ, % 46 50 45 35 ... 

АД (Н) σВ, МПа ... 240 200 150 135 

АД1 (Н)  σ0,2, МПа ... 160 140 100 70 

 

Механічні властивості незміцнюваних сплавів покращують 

легуючими елементами, що розчиняються в матриці, а також частково за 

рахунок гетерогенезації структури внаслідок утворення надлишкових 
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вторинних фаз й інтерметалідів. Такі сплави у відпаленому стані мають 

високу пластичність (табл. 3).  

 

Таблиця 3 Механічні властивості алюмінієвих сплавів, що 

деформуються підвищеної пластичності і дуралюмінів (системи Al-Mg-Si i 

Al-Cu-Mg) при температурі Ө, К 

Сплав Виріб Властивість 20 77 203 293 

АД33(Т)  

Листи і 

прутки 

пресовані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

... 

... 

... 

350 

200 

26 

260 

150 

22 

240 

140 

20 

АД33(Т1) Те ж 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

530 

390 

11 

410 

350 

18 

350 

310 

14 

310 

270 

12 

Д16 (Т) Те ж 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

... 

... 

... 

710 

570 

17 

540 

390 

18 

520 

380 

16 

Д16 (Т) 

Листи і 

прутки 

катані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

700 

520 

18 

550 

420 

24 

470 

330 

21 

440 

290 

19 

 

Додаткове зміцнення вони можуть отримувати в результаті 

нагартування (деформація у холодному стані). Однак використання 

нагартування обмежено помітним зниженням пластичності. Необхідні 

кінцеві властивості формуються термообробкою. 

В залежності від міцності алюмінієві сплави, що деформуються, 

можна умовно розділити на три групи: низькоміцні (в до 300 МПа), 

середньої міцності (в від 300 МПа до 450 Мпа) і високоміцні (в вище 450 

МПа). Більшість алюмінієвих сплавів низької міцності не зміцнюють 

термічною обробкою й використовують у відпаленому й нагартованому 

стані. Сплави середньої й високої міцності зміцнюють в основному 

термічною обробкою та використовують після загартування й природного 

або штучного старіння. 

Стан напівфабрикатів із алюмінієвих сплавів, що деформуються, 

маркується наступним чином: М – м’який відпалений; Т – загартований і 

природно зістарений; Т1 – загартований і штучно зістарений; Н – 

нагартований; П – напівнагартований (літера „П”, що входить у марку 

сплаву, означає, що сплав дротяний); Н1 – посилено нагартований 

(нагартовка листів біля 20 %); ТН – загартований, природно зістарений і 

нагартований; Т1Н – загартований, нагартований на 15 – 20 % і штучно 

зістарений.  
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Значна кількість алюмінієвих сплавів зміцнюється загартуванням з 

наступним старінням за рахунок розпаду перенасичених твердих розчинів 

(табл. 4).  

 

Таблиця 4 Механічні властивості алюмінієвих сплавів, що 

деформуються,  що зміцнюються старінням, при 293 К  (Е = 68 – 76 МПа; 

G = 27 МПа) 

Сплав, 

(стан) 

σВ   σ0,2  τср σ-1 НВ δ φ 

МПа % 

Дуралюміни 

Д1 (Т) 410 250 270 125 1100 15 30 

Д16 (Т) 440 290 280 125 1200 19 ... 

Д16 (Т1) 450 400 270 125 ... 7 ... 

Д16(Т1Н) 500 460 285 125 ... 5,5 ... 

Сплави, що зварюються, і
 
конструкційні 

Д20 (Т1) 400 360 260 105 ... 11 ... 

Д20(Т1Н) 450 250 290 105 ... 10 ... 

Д21 (Т1) 430 350 ... ... 1100 9 18 

Сплави підвищеної
 
 пластичності 

АД31(Т) 170 80 ... 70 ... 20 ... 

АД35(Т) 270 180 155 ... 600 15 ... 

АВ(Т) 220 120 165 98 650 22 50 

 

Окрім основних елементів у сплави вводять малі добавки металів, які 

суттєво впливають на кінетику розпаду. Сплави системи Al–Cu–Mg 

(дуралюміни) відносяться до сплавів середньої міцності. Вони мають 

підвищену жаростійкість але їх корозійна стійкість знижена     (табл. 5). 

Сплави системи Al–Zn–Mg можуть мати високу міцність. Введення 

невеликих добавок хрому, мангану, цирконію дозволяє суттєво підвищити 

стійкість проти корозії під напруженням при зберіганні високої міцності. 

Механічні властивості цих сплавів характеризуються високою межею 

текучості, близькою по своєму значенню до межі міцності, і зниженою 

пластичністю (табл. 6).  

 

Таблиця 5 Механічні властивості жароміцних, ковальських і 

заклепочних алюмінієвих сплавів при 293 К (Е = 70 – 74 МПа)   

Сплав, 

(стан) 

σВ   σ0,2  τср σ-1 НВ δ φ 

МПа % 

Жароміцні сплави 

М40 (Т1) 390 250 ... ... ... 18 ... 
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Продовження табл. 5 

АК2 (Т1) 420 280 270 120 1000 9 ... 

АК4 (Т1) 420 290 ... 135 ... 6 21 

АК4-1(Т1) 420 320 ... ... 1150 8 ... 

Ковальські сплави 

АК6 (Т1) 410 300 260 130 1050 12 35 

АК6-1(Т1) 390 280 ... ... 1050 8 ... 

АК8 (Т1) 440 370 ... ... ... 10 ... 

    Заклепочні
  
 сплави 

Д18П(М) 270 150 190 ... 700 23 ... 

В65П(Т) 400 250 260 ... ... 20 50 

Д19(Т) 460 280 290 ... ... 23 42 

 

Таблиця 6 Механічні властивості високоміцних, алюмінієвих сплавів 

при 293 К (Е = 67 – 76 МПа)    

Сплав, 

(стан) 

σВ   σ0,2  τср σ-1 НВ δ φ 

МПа % 

В93 (Т1) 520 490 ... 140 1400 8 20 

В95 (Т1) 530 480 310 ... ... 11 ... 

В96 (Т1) 680 650 340 155 1900 7 11 

ВА23 (Т1) 590 550 340 160 1500 5 ... 

 

Ці сплави чутливі до надрізів і перекосів, відрізняються зниженою 

експлуатаційною міцністю при повторно-статичних навантаженнях. 

Попередня механіко-термічна обробка покращує властивості високоміцних 

алюмінієвих сплавів, що деформуються (табл. 7 – 9).    

 

Таблиця 7 Механічні властивості зварюємих і конструкційних алюмі-

нієвих сплавів (системи Al-Zn-Mg i Al-Cu-Mn) при температурі Ө, К 

Сплав Виріб Властивість 20 77 203 

Д20 (Т1)  
Листи 

правлені 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

640 

420 

15 

520 

380 

13 

430 

340 

11 

Д20 (Т1)  
Листи 

пресовані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

680 

490 

9 

530 

410 

12 

460 

380 

10 

В92 (Т1) 
Листи 

катані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

610 

400 

11 

510 

360 

17 

470 

330 

19 
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Продовження табл. 7 

01205(Т1) Те ж 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

670 

510 

15 

550 

430 

12 

495 

390 

9,5 

01420(Т1) 
Листи 

пресовані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

660 

470 

4 

570 

370 

8 

560 

365 

6 

 

Таблиця 8 Механічні властивості жароміцних, ковальських і               

заклепочних алюмінієвих сплавів (системи Al-Cu-Mg, Al-Cu-Mg-Si-Mn) 

при температурі Ө, К 

Сплав Виріб Властивість 20 77 203 293 

АК4-2 

(Т1)  

Прутки, 

листи 

катані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

... 

... 

... 

510 

400 

11  

430 

36 0 

10 

400 

350 

8 

АК4-1 

(Т1)  

Листи 

пресовані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

... 

... 

... 

510 

400 

11  

430 

36 0 

10 

400 

350 

8 

АК8 

(Т1)  

Прутки, 

листи 

катані 

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

640 

520 

17 

540 

440 

14  

470 

410 

11 

440 

380 

9 

АК8 

(Т1)  

Листи, 

плити 

пресовані  

σВ, МПа 

σ0,2, МПа 

δ, % 

730 

590 

14 

610 

530 

10  

510 

460 

8 

490 

450 

7 

 

Таблиця 9 Межа втомлюваності зразків деформівних сплавів 

алюмінію в залежності від температури Ө, К 

Сплав 

(стан) 
Виріб 

σ-1 за 5∙10
8
 циклів, МПа, при Ө, К 

298 423 473 523 573 

АД (Н) Листи 63 28 18 14 ... 

АМц (П) Те ж 63 39 25 18 ... 

АМг1(Н) « 126 67 42 28 ... 

АМг3(Н) « 147 102 77 46 ... 

АД31(Т4) Прутки 70 46 32 18 ... 

Д20 (Т1) « 112 95 74 56 46 

Д16 (Т) « 140 119 88 60 53 

В95 (Т1) « 154 108 67 56 ... 

АК4-1(Т1) Поковки 142 120 90 60 42 
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2. Ливарні алюмінієві сплави 

Ливарні алюмінієві сплави відрізняються доброю рідкотекучістю, 

значною щільністю, невисокою лінійною усадкою (табл. 10). 

 

Таблиця 10 Властивості зварних з’єднань деяких алюмінієвих сплавів 

в залежності від температури Ө, К 

Сплав 

(стан) 
Виріб Ө, К 

σВ, МПа Коефіцієнт 

послаблення Основний Шов 

АМг1(М) Лист 293 80 80 1,0 

АМг1(Н) Те ж 293 150 80 0,53 

АМг3(М) « 

293 

203 

77 

235 

250 

350 

225 

240 

290 

0,95 

0,96 

0,83 

АК8(Т1) « 

293 

77 

20 

440 

540 

640 

370 

470 

540 

0,85 

0,87 

0,84 

 

Основні ливарні алюмінієві сплави класифікуються на такі групи: 

І – сплави на основі системи Al–Mg;  

ІІ – сплави на основі системи Al–Si; 

ІІІ – сплави на основі системи Al–Cu; 

ІV – сплави на основі системи Al–Si–Cu;  

V – сплави на основі Al–інші компоненти (зокрема нікель, цинк, 

залізо). Властивості сплавів суттєво змінюються від способу лиття. Як 

правило, добрі  характеристики міцності досягають при кокільному литті. 

Зменшенням в ливарних сплавах шкідливих металевих і неметалевих 

домішок шляхом використання чистої шихти й рафінування, введення 

малих добавок титану, цирконію, берилію, модифікуванням сплавів і їх 

термічною обробкою можна суттєво підвищити властивості відливок із 

алюмінієвих сплавів (табл. 11, 12). 

 

Таблиця 11 Механічні властивості ливарних алюмінієвих сплавів 

(ГОСТ 2685-75) 

Сплав Спосіб литва Термообробка σВ, МПа δ, % НВ, МПа 

Сплави І групи (система Al-Mg) 

АЛ8 З, О, В, К Т4 290 9 600 

АЛ23 З, О, К Т4 230 6 600 

АЛ27 З, О, К, Д Т4 320 12 750 
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Продовження табл. 11 

Сплави ІІ групи (система Al-Si) 

АЛ2 ЗМ, ОМ, ВМ, КМ 

 

... 

Т2 

150 

140 

4 

4 

500 

500 

АЛ4 З, О, В, К, Д 

ЗМ, ОМ, ВМ 

... 

Т6 

150 

230 

2 

3 

500 

700 

АЛ9 З, О, В, К 

З, О, В, К, Д 

... 

Т2 

160 

140 

2 

2 

500 

450 

Сплави ІІІ групи (система Al-Cu) 

АЛ7 З, О, В Т4 

Т5 

200 

220 

6 

3 

600 

700 

АЛ19 З, О, В Т4 

Т5 

300 

340 

8 

4 

700 

900 

Сплави ІV групи (система Al-Si-Cu) 

АЛ3 З, О, В, К Т1 170 1 700 

АЛ5 З, О, В, К Т1 160 0,5 650 

  

Таблиця 12 Механічні властивості ливарних алюмінієвих сплавів при 

низьких температурах Ө, К 

Сплав 
Спосіб 

лиття 
ТО Ө, К σВ, МПа δВ, % 

ан, 

кДж/м
2 

АЛ2 ЗМ ... 
233 

203 

190 

200 

9 

8 

60 

50 

АЛ4 З Т6 

233 

203 

77 

280 

290 

330 

3,2 

2,4 

2,8 

25 

25 

25 

АЛ19 З 

Т4 

 

Т5 

233 

203 

233 

203 

300 

300 

340 

340 

9,5 

9,5 

7,5 

7,5 

... 

... 

... 

... 

 

Умовні позначення видів термічної обробки ливарних сплавів 

наступні: Т1 – старіння; Т2 – відпал; Т4 – загартування; Т5 – загартування 

з частковим старінням; Т6 – старіння до максимальної твердості; Т7 – 

загартування й стабілізуючий відпуск; Т8 – загартування й пом’якшуючий  

відпуск. На спосіб лиття вказують літери: „З” – в землю; „О” – в 

оболонкові форми; „В” – по виплавляємим моделям; „К” – в кокіль;       

„Д” – під тиском. Літера „М” означає, що сплав при литті піддавався 

модифікуванню.  
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3. Антифрикційні алюмінієві сплави 

Алюмінієві сплави мають ряд властивостей, які виділяють їх як 

перспективний матеріал для підшипників ковзання. Насамперед це висока 

теплопровідність, низький модуль пружності, порівняно висока міцність 

при підвищених температурах, низька щільність. Основні елементи 

антифрикційних сплавів – сурма, залізо, мідь, силіцій і олово. За 

механічними властивостями антифрикційні сплави поділяються на м’які, 

пластичні, напівпластичні й тверді (табл. 13). 

 

Таблиця 13 Механічні властивості антифрикційних алюмінієвих 

сплавів (ГОСТ 14113-78) при температурах 293 (373) К 

Сплав σВ/σсж, МПа σТ/σТсж, МПа δВ, % НВ, МПа 

АСМ 84/577 32/97 29,4 286 (256) 

АН2,5 125/... .../60 24,8 350 (285) 

АЖ-6-5 110/329 ... 10 370 (420) 

Алькусин Д 160/500 110/... 0,1 600-700 (...) 

АМ (АСС-6-5) 81/307 27/39 13,9 314 (282) 

 

В останній час підшипникові алюмінієві сплави широко 

використовуються як замінники бабітів і різних марок бронз. Як 

напівфабрикати використовують біметалеві стрічки (сталь–алюмінієвий 

сплав), із яких штампуванням виготовляють вкладиші підшипників 

ковзання.   

Марки і хімічний склад ливарних, деформівних і антифрикційних 

алюмінієвих сплавів приводяться відповідно в ГОСТ 4784-74, 2685-75 і 

14113-78. 

 

4.  Порошкові алюмінієві матеріали 

Новими конструкційними матеріалами є спечений алюмінієвий 

порошок – САП і спечений алюмінієвий сплав – САС. У порівняні зі 

звичайними алюмінієвими сплавами ці матеріали мають підвищену 

міцність при температурах 573 – 773 К. Механічні властивості САП     

(табл. 14) залежать від кількості окису алюмінію. Для різних марок САП її 

процентний вміст по масі складає: 

Сплав                      САП-1                   САП-2                        САП-3 

Вміст Al2O3 %      6,0 – 9,0                 9,1 – 13,0                   13,1 – 17,0 

 

Із дрібнодисперсних порошків, що отримані розпиленням 

алюмінієвих сплавів з високим вмістом кремнію (до 30 %), виготовляють 

САС. Низьким коефіцієнтом лінійного розширення і підвищеним модулем 

пружності відрізняється сплав САС-1, що вміщує 25 % Si і 5 % Ni або Fe. 
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Висока корозійна стійкість і жаростійкість спечених сплавів поряд з 

добрими механічними властивостями дозволяють використовувати їх для 

виготовлення відповідальних деталей в самих різних галузях машино-

будування. 

 

Таблиця 14 Механічні властивості порошкових матеріалів САП і 

САС при 293 К (ТУ 1-4-038-78, ТУ 1-4-042-82)  

Марка Е, ГПа 
σВ σ0,2 НВ σ-1 δ, % 

МПа  

САП-1 74 300 240 850 80 8 

САП-2 75 340 280 1000 90 6 

САП-3 77 400 330 1200 105 4 

САС-1 105 260 ... 1200 ... 1,5 

САС-2 ... 240 ... ... ... 0,9 

 

Висновки 

В  останній час значно зросло використання алюмінію та його сплавів 

у промисловості та побуті. Вже зараз важко знайти галузь промисловості, 

де б не використовувався алюміній або його сплави - від мікроелектроніки 

до важкої металургії. Це обумовлюється хорошими механічними якостями, 

легкістю, малою температурою плавлення, що полегшує обробку, 

високими зовнішніми якостями, особливо після спеціальної обробки. З 

огляду на перелічені та багато інших фізичних та хімічних властивостей 

алюмінію, його невичерпну кiлькiсть в земній корі, можна сказати, що 

алюміній - один з найперспективніших матеріалів майбутнього.  

Основна перевага при впровадженні алюмінію і його сплавів в 

порівнянні зі сталлю - зниження маси суден, яка може досягати 50...60%. У 

результаті представляється можливість підвищити вантажопідйомність 

судна або поліпшити його тактико-технічні характеристики. Висока 

питома міцність, невелика сила інерції, корозійна стійкість сплавів 

алюмінію розкривають доцільність їхнього застосування у залізничному 

транспорті. Впровадження алюмінієвих сплавів в будівництві зменшує 

металоємність, підвищує довговічність і надійність конструкцій при їх 

експлуатації в екстремальних умовах. За оцінкакми експертів, до 2010 року 

обсяг задіяного у зведенні будинків та інших інженерних споруд алюмінію 

подвоїться в порівнянні з показниками попередніх років. Висока питома 

міцність алюмінієвих сплавів дозволяє зменшити масу бурильного 

обладнання, полегшити їх транспортабельність і забезпечити проходження 

глибоких свердловин для нафтової та хімічної промисловості. 
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ПОРІВНЯННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕС-ФОРМИ ЗА 
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«Київський політехнічний інститут» 

 

Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний спосіб 

виробництва виливків, що піддається автоматизації, так як все 

технологічне устаткування повністю механізоване й підготовлене для 

функціонування у складі АСК ТП. На сьогоднішній день головною метою є 

підвищення ефективності керування процесом ЛПТ шляхом удосконалення 

й впровадження системи управління, в основі якої лежать моделі нечіткої 

логіки, з автоматичним вибором структури математичної моделі й 

самонастроювання її параметрів для безперервного функціонування в 

режимі керування. Автоматична система керування (АСК) забезпечує 

нормальну роботу комплексів ЛПТ при мінімальній собівартості 

продукції, підвищує якість і розширює сортамент відливок, що 

виплавляються 

 

Процесс литья под давлением (ЛПД) – наиболее перспективный 

способ производства отливок, поддается автоматизации, так как все 

технологическое оборудование полностью механизировано и подготовлено 

для функционирования в составе АСУ ТП. На сегодняшний день главной 

целью является повышение эффективности управления процессом ЛПД 

путем усовершенствования и внедрения системы управления, в основе 

которой лежат модели нечеткой логики, с автоматическим выбором 

структуры математической модели и самонастройки ее параметров для 

непрерывного функционирования в режиме управления. Система 

управления (АСУ) обеспечивает нормальную работу комплексов ЛПД при 

минимальной себестоимости продукции, повышает качество и 

расширяет сортамент выплавляемых отливок 

 

The process of injection molding (IMP) - the most promising method of 

producing castings subjected to automation, as all production equipment is fully 

                                                 
1
 Наведені в статті дослідження проводились в Національному технічному університеті України «КПІ» 

по темі «Система керування машини лиття під тиском на основі нечіткої логіки», державний 

реєстраційний номер 0114U002566. 
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mechanized and prepared for operation as a part of control systems. To date, 

the main purpose is to improve the efficiency of process control IMP by 

improving management system, which is based on fuzzy logic models with 

automatic selection of the structure of the mathematical model and its self-

tuning parameters for continuous operation mode control. Automatic control 

system (ACS) ensures normal operation of IMP systems with minimal 

production costs, improves quality and expands the assortment of casting, 

investment casting 

      

Вступ 

На сьогоднішній день лиття під тиском (ЛПТ) є одним з найбільш 

розповсюджених спеціальних способів виготовлення високоточних 

відливок із кольорових сплавів на основі алюмінію, міді, цинку, магнію. 

Основний недолік ЛПТ – висока собівартість відливок, яка в значному 

ступені визначається витратами на проектування і виготовлення прес-

форм, а також їх експлуатаційною стійкістю. Остання в значній мірі 

залежить від кількості теплозмін і теплових ударів [1]. Зменшення 

кількості цих небажаних явищ досягають регулюванням температури прес-

форми. На сьогоднішній день з цією метою все ширше використовують 

установки для підігріву і охолодження форми рідкими теплоносіями [2]. 

Найбільш важливий вузол – термостат, що зв’язаний з каналами нагріву-

охолодження прес-форм гнучкими з’єднувальними рукавами. При 

використанні термостатів на перший план висувається точність 

регулювання температури рідкого теплоносія [3]. При цьому використання 

типових ПІД-регуляторів не призводить до позитивного ефекту. 

 

Постановка задачі 
Метою досліджень є підвищення точності термостатування прес-

форми машини ЛПТ. 

 

Результати досліджень 

Дослідження проводились на термостаті, що представляє собою 

теплоізольований, заповнений теплоносієм бак. Теплообмінник є типовим 

об’єктом управління з запізнюванням. Останнє значно зменшує швидкодію 

системи і динамічну точність об’єкта управління. Передаточна функція 

такого об’єкта 𝑊о(𝑠) = 𝑒−𝑠𝑇𝐺(𝑠), де 𝐺(𝑠) − передаточна функція об’єкта 

без запізнення. Найбільш ефективним методом боротьби з запізненням є 

охвачування регулятора Р ланкою зворотного зв’язку з передаточною 

функцією 𝑊ос(𝑠) = (1 − 𝑒−𝑠𝑇)𝐺(𝑠),  яку називають предиктором 

(випереджувачем) Сміта.  

Регулювання  температури  прес-форми  проводимо  за  рахунок зміни  
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температури термостатуючої рідини. Тому за вхідні параметри процесу 

обрано – температуру термостатуючої рідини і прес-форми, відхилення 

температури прес-форми від заданого значення, (помилка регулювання), 

швидкість та прискорення зміни відхилення та задане значення 

температури термостатуючої рідини. Поточне значення температури прес-

форми, термостатуючої рідини на вході й виході порожнини 

теплообмінника ливарної форми вимірюється термопарами [4]. Значення 

кожного параметру розділені на терм-множини (табл. 1) та обрані 

відповідні діапазони зміни для кожного терму.  

 

Таблиця 1 Вхідні та вихідні параметри, чіткі та лінгвістичні змінні, та 

інтервали зміни 

Вхідні/вихідні 

параметри 

Сим-

вол 
Чіткі та лінгвістичні змінні, та інтервали зміни 

Температура 

прес-форми, 
0
С 

  𝒕ф 

Набагато 

нижча 

заданої 

K 

155…180 

Нижче 

заданої 

 

L 

180…205 

Задана 

 

 

M 

205…225 

Вище 

заданої 

 

I 

225…250 

Набагато 

вище 

заданої 

G 

250…275 

Швидкість 

зміни темпе-

ратури прес-

форми (10
-2

) 
0
С /с 

𝑺 

Велика 

від’ємна 

N 

–5…–3 

Невелика 

від’ємна 

Z 

–3…–1 

Нульова 

 

P 

–1…1 

Невелика 

додатна 

R 

1…3 

Велика 

додатна 

E 

3…5 

Прискорен-

ня, зміни 

температури 

прес-форми 

(10
-3

) 
0
С /с

2
 

𝒂 

Від’ємне 

n 

–4…0 

Нульова 

p 

0 

 

Додатна 

e 

0…4 

 

 

 

– 

 

 

– 

Задане зна-

чення темпе-

ратури термо-

статуючої 

рідини, 
0
С 

𝒕з 

Низьке 

 

A 

145…175 

Нижче се-

реднього 

B 

175…205 

На 

середині 

C 

205…225 

Вище се-

реднього 

D 

225…255 

Високе 

 

F 

255…285 

 

В якості датчиків для вимірювання температури використані датчики 

системи Метран-270МП [5], датчиків тиску і витрати – датчики системи 

Метран-100, датчики вилучення відливки і наявності металу в прес-формі 

виконані на базі безконтактного датчика положення типу БК. Блоки 

управління охолодженням і нагрівом представляють собою підсилювачі, 

що перетворюють одиничний вихідний сигнал контролера в напругу ~110 

В для включення відповідно електромагнітного клапана магістралі 
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охолоджуючої води і магнітного пускача, який управляє нагрівом 

теплоносія. 

Дослідження функцій приналежності у вигляді рівнобедреного 

трикутника, гаусових і трикутних, що перетинають весь діапазон зміни 

значень параметру показали, що найкращі перехідні характеристики при 

регулюванні досягаються при використанні трикутних, що перетинають 

весь діапазон (рис. 1). 

На рис. 1 відповідно зображені функції приналежності з різними 

термами по температурі термостатуючої рідини (𝑡р), по температурі прес-

форми, 
0
С (𝑡ф =  γ), а також по швидкості (S) та прискоренню зміни 

температури прес-форми (a). 

 

 
 

Рис. 1 Функції приналежності поточного значення 

температури термостатуючої рідини: з трикутними 

термами, що перетинають весь діапазон 

 

Після побудови функцій приналежності, були розроблені нечіткі 

лінгвістичні правила. Правила розроблялись так: якщо температура прес-

форми набагато вище заданого значення, швидкість зміни її від’ємна, а 

прискорення додатне, то поточне задане значення температури термостату-

ючої рідини, треба встановити на рівні нижче середнього. Таким чином 

розроблено 74 правила, у даній статті представлено тільки фрагмент.  

Правило 1. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми набагато вище заданого 

значення, швидкість зміни її невелика додатна, а прискорення додатне, то 

поточне задане значення температури термостатуючої рідини, треба 

встановити на рівні низьке.  

Правило 2. Якщо температура термостатуючої рідини знаходиться на 

середньому рівні, температура прес-форми набагато вище заданого 

значення, швидкість зміни її невелика від’ємна, а прискорення додатне, то 

поточне задане значення температури термостатуючої рідини, треба 

встановити на рівні нижче середнього. 
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Для скорочення запису запишемо правила у символічному вигляді 

(фрагмент): 

Правило 1. Якщо 𝑡ф = G, S = R, a = e, то 𝑡з = А. 

Правило 2. Якщо 𝑡ф = G, S = Z, a = e, то 𝑡з = В. 

де 𝑡р, 𝑡з – поточне та задане значення температури термостатуючої 

рідини, 
0
С;  

γ – поточне значення температури прес-форми, 
0
С;  

S – швидкість зміни температури прес-форми, 
0
С/с, яка визначається 

як: . Тут γ
1
, γ

2
 – попереднє та поточне виміряне значення 

температури прес-форми, 
0
С; Δτ – різниця часу між двома послідовними 

вимірами, с;  

а – прискорення зміни температури прес-форми, 
0
С/с

2
. 

Управління з цифровим нечітким регулятором (НР), а також з ПІД- 

регулятором моделювали в системі  Matlab. В інтерактивній системі Matlab 

за допомогою пакету Simulink [6] було складено блок-діаграму системи 

управління температурою прес-форми. Математична модель управління з 

НР в інтерактивній системі Matlab складена наступним чином (рис. 2). В 

даній схемі були застосовані НР на основі методів Мамдані та Сугено, а 

також ПІД-регулятор. Усього отримано 3 схеми. Час циклу моделювання 

становить 10 одиниць (10 секунд в процесі). Крок квантування h=0,01. НР 

налаштовані конкретно під модель і мають 74 правила, 3 вхідних величини 

по (5, 5, 3 терми кожна) і одна вихідна величина, яка має 5 термів. ПІД- 

регулятор налаштований за допомогою функції TUNE, яка підібрала для 

нього оптимальні коефіцієнти. 

Похибка Err, що поступає на вхід регулятора, представляє собою 

різницю між заданою температурою прес-форми – 𝑢(𝑡) та отриманою – 

𝑥(𝑡): 𝜃(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑥(𝑡). 

Зміну заданої температури прес-форми із часом задано поліномами у 

блоці Polinoms1. 

Регулювання відбувається таким чином. На вхід моделі поступає 

сигнал 𝑚(𝑡) з виходу блоку Integrator. Вихідний сигнал об’єкта управління 

𝑥(𝑡) отримуємо на виході блоку Integrator1. На виході блоку Polinoms 

формуються сигнали коефіцієнтів.  

Так, відповідно до складеної системи, зміна коефіцієнта представлена 

у блоці Fcn5, за допомогою перемикачу Switch3 відбувається 

переключення сигналу на іншу залежність, яка представлена у блоці 

Constant2, і далі перемикачем Switch2 зміна коефіцієнту виконується за 

залежністю представленою у блоці Fcn4. Аналогічним чином представлені 

інші коефіцієнти [7].  

 








 12S
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Рис. 2 Структурна схема системи управління з цифровим НР 

 

Сигнали коефіцієнтів, у відповідних блоках множення Dot Product 

множаться на вихідний сигнал 𝑚(𝑡) відповідно записаному вище 

диференційному рівнянню нестаціонарної коливальної ланки. 

В систему управління входить аналого-цифровий перетворювач АЦП, 

що представлений фіксатором Zero-Order Hold, який працює з кроком 

квантування ℎ0, і вихідний цифроаналоговий перетворювач, що 

представлений фіксатором Zero-Order Hold 1. 

Регулятор нечіткої логіки представлений блоком Fuzzy Logic 

Controller with ruleviewer, у даному блоці задаються вхідні та вихідний 

параметри процесу, обираються функції приналежності membership 

functions, діапазони зміни значень та задається база правил rules [8]. 

За вихідні параметри обрано помилку θ, першу (S) та другy (a) похідні 

від помилки, які реалізують рівняння: 

 

   S (n) (n 1) /h,  a s(n) s(n 1) /h.        

 

Налаштування регулятора виконані з метою отримання найменшої 

помилки невідповідності.  
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На (рис. 3, 4, 5) зображено функцію приналежності по помилці 

невідповідності, яку розроблено в системі Matlab. Аналогічним чином 

розроблено функції приналежності для інших вхідних та вихідного 

параметрів. Час моделювання задано 10 с.  

 

  
 

Рис. 3 Результат розв'язання задачі нечіткого моделювання методом 

Мамдані, графік похибки Err 

 

 
 

Рис. 4 Результат розв'язання задачі нечіткого моделювання алгоритмом 

Сугено, графік похибки Err 
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Рис. 5 Результат розв'язання задачі нечіткого моделювання з  

ПІД- регулятором, графік похибки Err 

 

Обговорення результатів 
По отриманим графікам аналізували: амплітуду, період та площу 

графіку процесу.  

1) Метод Мамдані. Амплітуда макс = –3
.
10

18
, 0,8

.
10

18 
перепад висот 

становить 3,8
.
10

18
; період с 2,7 до 9,8 сек., тобто період регулювання 

становить 7,1 сек. Площа графіку – середня по величині з трьох методів, 

графік має коливальну форму, що сходиться. 

2)  Метод Сугено. Амплітуда макс = –4,8
.
10

6
, 17,5

.
10

6
 перепад висот 

становить 22,3
.
10

6
; період с 2,75 до 10 сек., тобто період регулювання 

становить 7,25 сек. Площа графіку – найменша по величині з трьох 

методів, графік має коливальну форму, що сходиться.  

3) ПІД-регулятор. Амплітуда макс = –1,7
.
1

015
, 1,7

.
1

015
 перепад висот 

становить 3,4
.
1

015
; період с 2,65 до 10 сек., тобто період регулювання 

становить 7,35 сек. Площа графіку – найбільша по величині з трьох 

методів, графік має форму синусоїди. Процес має форму автоколивального 

і не сходиться до нульової похибки. 

 

Висновки 

На даному етапі аналізу отриманих результатів можна зробити 

висновок, що найбільш якісне регулювання дає нечіткий регулятор на 

основі методу Сугено. 
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УДК 669.18 (075.8) 

 

ВИДАЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ ІЗ СТАЛІ 

 

В. С. Богушевский, Ю. І. Сирбу 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Проаналізовано основні складові процесу, що впливають на видалення 

неметалевих включень із сталі. В результаті досліджень було 

встановлено, що продування рідкої ванни металу в промковші аргоном 

забезпечує рафінуючі ефект в частині видалення великих включень. 

Найкращий результат може бути досягнутий при використанні 

пористих продувних блоків, що забезпечують продувку в бульбашковому 

режимі з діаметром бульбашок менше 3 мм. У промислових умовах 

встановлено, що під час продування сталі аргоном в промковші кількість 

великих неметалевих включень (1,5 бала і вище) на 10 – 25 % нижче, ніж в 

порівняльних слябах. Найкращі результати були досягнуті при витраті 

газу 10 – 12 л / хв. на один продувний блок 

 

Проанализированы основные составляющие процесса, влияющие на 

удаление неметаллических включений из стали. В результате 

исследований было установлено, что продувка жидкой ванны металла в 

промковше аргоном обеспечивает рафинирующий эффект в части 

удаления крупных включений. Наилучший результат может быть 

достигнут при использовании пористых продувочных блоков, 

обеспечивающих продувку в пузырьковом режиме с диаметром пузырьков 

менее 3 мм. В промышленных условиях установлено, что при продувке 

стали аргоном в промковше количество крупных неметаллических 

включений (1,5 балла и выше) на 10 – 25 % ниже, чем в сравнительных 

слябах. Наилучшие результаты были достигнуты при расходе вдуваемого 

газа 10 – 12 л / мин на один продувочный блок 

 

The basic components of influencing the removal of non-metallic inclusions 

in steel. As a result, studies have found that blowing liquid metal bath in the 

tundish with argon provides a refining effect of the removal of large inclusions. 

The biggest result can be achieved when using porous blow units that provide 

blowing a bubble mode diameter bubbles of less than 3 mm. In an industrial 

environment found that when steel argon blowing in tundish of large non-

metallic inclusions (1.5 points or more) 10-25% lower than in the comparative 
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slabs. The best results were achieved at the expense of gas vduvayemoho 10 – 

12 l / min at a blowing unit 

 

Вступ 

Утворення неметалевихх включень, що відбувається в ході позапічної 

обробки і безперервного розливання сталі, безпосередньо пов'язане з 

поведінкою кисню, що знаходиться в металі, шлаці і футерівці 

сталерозливочного і проміжного ковшів [1, 2]. Видалення неметалевих 

частинок із сталі при продувці інертними газами відбувається завдяки їх 

прикріплення до бульбашки на кордоні метал-газ [3]. 

 Ефективність видалення неметалевих включень при продувці в 

значній мірі залежить від перемішування металу і шлаку в місці виходу 

бульбашок газу в атмосферу, оскільки частина включень може 

захоплюватися в перемішування конвективними потоками. За допомогою 

фізичного моделювання було досліджено явище виходу бульбашок газу з 

сталі в шлак, а також процесів, що супроводжують перемішування металу і 

шлаку в місці виходу бульбашок газу в атмосферу при продувці металу в 

промковші інертним газом [4]. Результати експериментів були 

проаналізовані за допомогою термодинамічних законів, що дозволило 

отримати уявлення про їх поведінку при продувці металу інертним газом. 

 

Постановка задач дослідження 

Метою роботи було проведення комплексних теоретичних і 

промислових досліджень з оцінки ефективності видалення неметалевих 

включень в промковші МНЛЗ і визначення раціональних значень 

інтенсивності продувки, яка б забезпечувала оптимальний розмір газових 

бульбашок. 

 

Результати досліджень 

Під час інтенсивної продувки, що охоплює весь обсяг рідкої ванни, в 

ній встановлюється режим розвиненої однорідності й ізотропної 

турбулентності, при якій укрупнення зважених часток за рахунок 

пульсацій конвективних потоків відбувається швидше. 

Найважливішим результатом продувки металевої ванни інертним 

газом є швидке видалення неметалевих включень за рахунок інтенсивного 

їх укрупнення в потоках, що обтікають спливаючі бульбашки. Видалення 

неметалевих включень зі сталі в шлак може здійснюватися за рахунок 

флотації суспензії спливаючими бульбашками і прискореного укрупнення 

їх в потоках, що утворюються. Час швидкого градієнтного укрупнення 

монодисперсної суспензії можна визначити з співвідношення [6]: 
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𝜏гр =
22,4 × 10−4

𝑛0𝑟3
× 𝑄

𝑅

√1 +
𝑈
𝑄

3

 

 

де 𝑛0 – кількість частинок неметалевих включень;  

 r – радіус частинок, мкм;  

R – радіус спливаючих бульбашок, мм;  

Q – витрата газу, л/хв;  

U – швидкість руху металу, л/хв. 

 

З цього виразу випливає, що час градієнтного укрупнення. лінійно 

зменшується зі зменшенням розміру бульбашок і дещо в меншій мірі – зі 

збільшенням витрати газу. Відповідно рафінуючі продування доцільно 

здійснювати в режимі дрібних бульбашок, рівномірно розподілених за 

обсягом розплаву. 

Тим часом, різна ступінь видалення зі сталі неметалевих включень 

різного хімічного складу при ідентичних гідродинамічних умовах свідчить 

про різну ефективність зустрічей частинок однєї з одною і міжфазною 

поверхнею. Стійкість дисперсної системи, якою є розплав сталі, в умовах, 

коли виправданий процес укрупнення, визначається поведінкою тонких 

прошарків середовища, які поділяють частки [7]. 

Показано, що найкращі результати з переходу металевих крапель в 

шлак досягаються при бульбашковому режимі продування з витратою 10 – 

12 л/хв. і діаметрі бульбашок в момент досягнення ними шлакової фази на 

рівні 3,25 мм. При цьому маса крапель металу, захоплених бульбашками 

газу в шлак становить близько 0,6 г, а швидкість їх переміщення в 

шлаковій фазі досягає величини 1 м/с при глибині проникнення 3 см і 

градієнтному часі 0,4 с [8]. 

Для підтвердження даних термодинамічних розрахунків та гідро 

моделювання було проведено промислові випробування технології 

продувки сталі аргоном в проміжному ковші через кільцеву фурму, 

розташовану в області установки стакана – дозатора в умовах ВАТ 

«Алчевський металургійний комбінат» на дворівчаковій слябовій МБРЗ. 

Продувні блоки забезпечували стабільну газопроникність протягом 

усього періоду експлуатації, а також можливість оперативного 

корегування величини витрати газу при продувці в діапазоні від 6 до 16 л/ 

хв. Після розливання 6 плавок знос матеріалу продувального блоку склав 

10 – 15 мм. 

Встановлено, що застосування кільцевої фурми і вдування аргону в 

бульбашковому  режимі забезпечує певний ефект рафінування в частині 

видалення великих неметалічних включень [9]. Так, порівняльна оцінка 
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хімічного складу і характеру розподілу неметалевих включень у зразках з 

листового прокату дослідних (із застосуванням продувки аргоном) і 

порівняльних (без продувки аргоном в промковші ) слябів показала, 

найбільш чистими за неметалевими включеннями є зразки сталі з 

прокатаного на лист сляба, який продували з витратою 10 - 12 л/хв. 

У ході кількісних оцінок показано, що в зразках з слябів, відлитих з 

продувкою аргоном через кільцеву фурму, кількість включень розміром 

більше 50 мкм знижується на 40 – 80 %, а включень розміром 25 – 45 мкм - 

на 14 – 26 %, відповідно. При цьому збільшення швидкості розливання 

збільшує різницю між кількістю неметалевих включень у зразках з 

дослідного та порівняльного слябів [10]. 

 

 
Рис. 1 Характерні типи неметалевих включень, які виявлені у 

досліджуваних зразках з дослідного та порівняльного металу 

 

Висновки 

В результаті виконання теоретичних і промислових досліджень 

показано, що продування рідкої ванни металу в промковші аргоном 

забезпечує рафінуючий ефект в частині видалення великих включень. 

Найбільший ефект може бути досягнутий при використанні пористих 

продувних блоків, що забезпечують продувку в бульбашковому режимі з 

діаметром бульбашок менше 3 мм.  
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У промислових умовах встановлено, що під час продування сталі 

аргоном в промковші кількість великих одиночних неметалевих включень 

(1,5 бала і вище) на 10 – 25 % нижче, ніж в порівняльних слябах (без 

продувки). Найкращі результати були досягнуті при витраті вдуваємого 

газу 10 – 12 л / хв. на один продувний блок. При більш високих витратах 

аргону (наприклад, 15 – 16 л/хв.) спостерігається інтенсивне бурління 

металу і шлаку в зоні виходу бульбашок аргону, що обумовлює додаткове 

забруднення сталі в промковші. 
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Авторами розроблені науково обґрунтовані оптимізації теплового 

режиму технологічних агрегатів, що забезпечують зниження їх простоїв 

з організаційних причин і мінімізують енергоємність виробництва 

конвертерної сталі. Теоретично і практично обґрунтована операція по 

прискореному безпечному режиму сушіння і розігріву міксера. Визначено 

величини просторово-часового розподілу температури і термічних 

напружень по товщині футеровки міксера. Виходячи з цього скорочені 

терміни холодного ремонту і збільшені міжремонтні періоди служби 

футерівки агрегату. Пропонований комплекс енергозберігаючих 

технологій сприяє значному поліпшенню техніко-економічних показників 

конвертерного процесу, які можуть бути значно підвищені при повній 

автоматизації об'єкта 

 

Авторами разработаны научно обоснованные оптимизации 

теплового режима технологических агрегатов, обеспечивающие 

снижение их простоев по организационным причинам и минимизирующие 

энергоемкость производства конвертерной стали. Теоретически и 

практически обоснована операция по ускоренному безопасному режиму 

сушки и разогрева миксера. Определены величины пространственно-

временного распределения температуры и термических напряжений по 

толщине футеровки миксера. Исходя из этого сокращены сроки холодного 

ремонта и увеличены межремонтные периоды службы футеровки 

агрегата. Предлагаемый комплекс энергосберегающих технологий 

способствует значительному улучшению технико-экономических 

показателей (ТЭП) конвертерного процесса, которые могут быть 

значительно повышены при полной автоматизации объекта 

 

The authors have developed science-based optimization of thermal regime 

of technological aggregates, providing reduction of downtime due to 

organizational reasons and minimizing the energy intensity of production of 

converter steel. Theoretically and practically grounded operation to accelerate 
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safe regime mixer’s drying and heating. The authors were terminated values of 

the space-time temperature distribution and thermal stresses over the thickness 

of the lining of the mixer. Based on this timing shortened cold repair and 

increased turnaround time service of aggregate lining. The proposed complex of 

energy-saving technology contributes to a significant improvement of technical 

and economic indicators of converter process, which can be significantly 

increased at full automation object 

 

Введение 

Выбор схемы футеровки агрегата, включая качество применяемых 

огнеупоров, технология выполнения футеровки и меры ухода за ней в 

процессе эксплуатации, эволюционировали параллельно с развитием 

технологии в металлургическом производстве [1]. Интенсификация 

процессов выплавки, внепечной обработки и разливки стали одновременно 

с повышением требований к качеству металла сформировали жесткие 

многосторонние требования к надежности огнеупорной футеровки [2]. В 

последние годы на металлургических комбинатах страны повсеместно 

внедряются энерго- и ресурсосберегающие технологии в процессы, 

обеспечивающие получение готового продукта с минимальными затратами 

топлива, электроэнергии и материалов. В кислородно-конвертерном 

процессе в шихту идет до 75 % жидкого чугуна. Работа цеха в случае 

остановки миксера на холодный ремонт, который обычно продолжается 12 

– 14 суток, значительно усложняется. Следовательно, сокращение срока 

холодного ремонта миксера, увеличение межремонтных периодов его 

службы – важное средство повышения производства стали и обеспечение 

его бесперебойности.  

Сушка и разогрев футеровки миксера производится коксовым газом с 

принудительной подачей воздуха. Миксер оборудован приборами 

контроля расходов газа и воздуха. Подача газа и окислителя регулируется 

таким образом, чтобы обеспечить подъем температуры рабочей 

поверхности футеровки по заданному временному графику. При разогреве 

футеровки нужно стремиться к ее равномерному расширению, так как в 

противном случае возможны коробления футеровки и выпадение кирпича. 

На КМЗ применяют коллектор, который обеспечивает равномерное 

распределение факела в рабочем пространстве миксера, не допуская 

местных перегревов футеровки. 

В работе [3] показано, что тепломеханические свойства огнеупорных 

материалов, применяемые для футеровки миксеров, позволяют уменьшить 

в два и даже три раза существующие в настоящее время нормы времени на 

сушку и разогрев агрегата. 
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Интенсификация сушки и разогрева футеровки миксера усложняет 

условия его эксплуатации, так как при этом увеличивается напряжение в 

футеровке, вызванное нестационарным температурным полем. В связи с 

этим возникает необходимость изучения распределения температур и 

напряжений в слое футеровки, работающем при высоких температурах. 

Динамика разогрева многослойной футеровки миксера до 

стационарного состояния при комбинированных граничных условиях 

второго и первого родов рассмотрены в монографии [4]. Однако для 

реализации метода необходимо использовать тепломер, показания 

которого менее достоверны, чем показания термопары. 

Исследования, приведенные в статье, проводились в НТУУ „Киевский 

политехнический институт” по теме „Управление конвертерной плавкой в 

условиях неполной информации о начальных и конечных условиях 

продувки”, Государственный регистрационный номер 0114U005002.  

 

Постановка задач исследования 

Целью исследований является сокращение продолжительности сушки 

и разогрева футеровки миксера. 

 

Результаты исследований 

Используя известные соотношения, составим для условий сушки и 

разогрева футеровки миксера продуктами сгорания коксового газа 

уравнение теплового баланса в интегральной форме 
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где v – объемный расход топлива, м
3
/с (объем газа здесь и далее 

приведен к нормальным условиям);  

Q – удельная объемная теплота сгорания топлива, Дж/м
3
;  

Vг – удельный объем газообразных продуктов сгорания, зависящий от 

элементарного состава топлива и коэффициента избытка воздуха, м
3
/ м

3
;  

tг – температура уходящего дымового газа в районе отверстия для 

заливки чугуна, °С;  

cг – средняя удельная теплоемкость продуктов сгорания при 

постоянном давлении в интервале температур от 0 до tг, Дж/(м
3
*К);  

ф
 – эффективная излучательная способность внутренней 

поверхности футеровки миксера;  

Cs – коэффициент излучения черного тела, равный 5,67 Вт/(м
2
*К

4
);  
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F – суммарная площадь внутренней поверхности футеровки миксера, 

м
2
;  

гТ  – средняя температура продуктов сгорания, К;  

0x|Т  – температура внутренней поверхности футеровки миксера, К; 

 x – линейная координата по толщине огнеупора, начало которой 

совмещено с огневой поверхностью, м;  

г  – эквивалентная излучательная способность продуктов сгорания 

при гТ ;   

aг – эквивалентная поглощательная способность продуктов сгорания 

при 0x|Т ;  

к – коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к 

поверхности футеровки, Вт/(м
2*

К);  

q – тепловой поток от миксера в окружающую среду, Вт. 

Величина гТ  определяется как средняя геометрическая по формуле [5] 

 

,)273( гг  tТТ      (2) 

 

где Т – температура продуктов сгорания, К. Ее значение зависит в 

основном от пирометрических возможностей топлива и определятся по 

соотношению 

 

тТТ           (3)  

                                                    

где Тт – теоретическая температура горения топлива, К;  
  – пирометрический коэффициент топлива. 

Выделяя составляющую лучистого теплообмена в выражении (1) 

можно определить коэффициент теплоотдачи излучением от газообразных 

продуктов сгорания к поверхности футеровки миксера 
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где л – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м
2
*К). 

Уравнение (1) иллюстрирует управление разогревом миксера по 

отклонению выходного параметра 0x|Т  с помощью воздействия на расход 

топлива и окислителя. Поскольку теплообмен при сушке и разогреве 
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футеровки миксера зависит от большого числа неконтролируемых 

факторов ( г , ф
, aг, 

), обусловливающих на огневой поверхности трудно 

учитываемые граничные условия третьего рода, характер процессов 

фиксировался экспериментально по температуре внутренней поверхности 

футеровки. Температура измерялась платино-платинородиевой 

термопарой с защитой горячего спая и расположением его вровень с 

поверхностью футеровки. 

На рис. 1 показана температура огневой поверхности наиболее 

уязвимого места агрегата – свода, выполненного из динасового кирпича. 

Составляющие динас минералы кремнезема претерпевают необратимые 

фазовые превращения при 240 и 570°С [6]. Для предотвращения 

образования дефектов футеровки температуру повышают по графику (рис. 

1, а), обеспечивающему прохождения фронта фазовых превращений с 

некоторой выдержкой времени. 

 

 
Рис. 1 Различные варианты (а, б) температурного режима и обусловленные 

ими градиенты температуры на огневой поверхности в процессе сушки и 

разогрева новой футеровки миксера. Пунктирная линия – апроксимация по 

формуле (5) 
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Используя данные рис. 1, сводим решение задачи к определению 

температурного поля в футеровке при граничных условиях первого рода 

[7]. С достаточной для практики точностью температуру огневой 

поверхности футеровки аппроксимируем уравнением 

 
n

x btt  00| ,     (5) 

 

где 0x|t  температура огневой поверхности футеровки, °С;  

t0 – начальная температура футеровки, равная температуре 

окружающей среды, °С;  

b – коэффициент пропорциональности, °С/ч
n
;  

  текущее время операции, ч. 

Показатель степени n в зависимости от вида кривой рис. 1 может быть 

равен 2 (вариант а) или 1 (вариант б). 

Соотношения для бесконечно толстой стенки с погрешностью менее 4 

% можно применять для оценки температурного поля в цилиндрической 

стенке конечной толщины при условиях [4], что отношение наружного 

диаметра к внутреннему Дн/Дв < 2, а критерий  
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где a – температуропроводность огнеупорного материала (таблица 1), 

м
2
/с; 

  толщина футеровки, м. 

Используя прием линеаризации, принимаем тепломеханические 

свойства огнеупорной стенки постоянными при среднеинтегральной 

температуре по толщине. 

Для нахождения температурного поля в футеровке миксера 

необходимо решить уравнение теплопроводности с учетом условий 

однозначности 
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Таблица 1 Тепломеханические свойства динасового огнеупора при 

среднеинтегральной температуре 

Показатель 
Значение 

показателя 

Литературный 

источник 

Плотность  , кг/м
3
 

Теплопроводность  , Вт/(м*К) 

Средняя удельная теплоемкость c, 

Дж/(кг . К) 

Температуропроводность a*10
6
, м

2
/с  

Температурный коэффициент 

линейного расширения αt* 10
5
, К

–1
 

Модуль упругости Юнга Е *10
–10

, Па 

Коэффициент поперечной деформации 

Пуассона   

Предел прочности при сжатии σсж*10
–7

,  

Па 

2350 

1,46 

 

960 

0,65 

 

1,25 

0,54 

 

0,25 

 
  7,0 

[8] 

[9] 

 

[9] 

[10] 

 

[8] 

[8] 

 

[8] 

 

[11] 

 

Решение задачи с монотонно изменяющимися температурними 

условиями на границе имеет следующий вид [4]  

 

)]
25,0

(exp)1
1,0

(
3

55,0
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1
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0

xxxxxx FoFoFoFo
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FoFo
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при n = 1 (t0 = 20 °C, b = 22,5 °C/ч) 

 

)]
25,0

(exp
15,0

)
5,0

1[(0

xxxx FoFoFo
erfc

Fo
btt 


 ,       (9) 

 

где t – температурное поле футеровки, для которого  ,,х 50 , °С;  

 2/3600 xaFox   критерий Фурье, варьируемый по координате х;  

erfc – символ табулированного интеграла, называемого функцией 

ошибок Гаусса. 

Кроме абсолютной температуры, для расчета температурных 

напряжений и тепловых потерь представляет интерес среднеинтегральная 

по толщине температура футеровки, а для технологического анализа – 

градиент температуры на огневой поверхности по ходу сушки и разогрева 

миксера: 

при n = 2  
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при n = 1 
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где t среднеинтегральная температура по толщине футеровки  , °С;   





0|x

x

t
градиент температуры на огневой поверхности футеровки, 

°С/м. 

Для нахождения численных результатов используем номограммы, 

полученные на основе решения на ЭВМ задач относительно безразмерной 

функции [12]. 

Сопоставление вариантов а и б сушки и разогрева футеровки миксера 

для времен, соответствующих точкам фазовых превращений динаса и 

конца операций, показывает, что по толщине огнеупора происходит 

постепенное распространение фронта температур t (рис. 2). В 

относительно тонком слое (до 10/ ,х  ), прилегающим к огневой 

поверхности, имеются большие температурные градиенты. Варианты 

аналогичны по характеру изменения температурного поля величинам 

глубины залегания изотерм фазового превращения огнеупора и градиентов 

температуры на этих глубинах. Однако в варианте б это состояние 

достигается за время в 2 раза меньшее, чем в варианте а. 

Из рис. 1 видно, что область больших скоростей изменения 

градиентов температуры на рабочей поверхности футеровки для варианта а 

находится в конце разогрева миксера, а для варианта б – в начале. В 

окрестностях значения аргумента  = 10 ч, соответствующего первому 

фазовому превращению, скорость изменения градиента температуры 
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снижается, что благоприятно сказывается на повышении стойкости 

футеровки. 

Расчет напряжений выполнен на основании известных соотношений 

теории термоупругости для эквивалентной плоской стенки [13]   

 

)(
1

tt
u

Et 





 ,     (14) 

 

где   температурное напряжение по толщине футеровки, Па. 

Обозначение и значение остальных величин приведены в таблице 1. 

Температурное поле t приводит к возникновению больших осевых 

напряжений сжатия   в горячей зоне футеровки, достигающих к концу 

разогрева пределов прочности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Расчетное пространственно-временное распределение температуры 

(а) и температурного напряжения (б) по толщине футеровки миксера 

(б=0,805м) при различных вариантах температурного режима сушки и 

разогрева: ˗˗˗˗˗˗˗ - вариант а; ------- - вариант б; цифры на кривых – текущее 

время операции  , ч. 
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Максимальные осевые напряжения растяжения возникают на 

наружной поверхности, однако по абсолютной величине они не достигают 

уровня напряжений сжатия. 

Характер кривых температурных напряжений по толщине футеровки 

миксера качественно совпадает с результатами исследований других 

авторов [14 – 16].    

Компенсация напряжений в футеровке производится температурными 

швами. Определим толщину швов при условии их полного закрытия (при 

слишком широких швах могут произойти неконтролируемые сдвиги 

кирпичей): 

  

tL t  ,          (15) 

 

где L толщина температурных швов, м/м;  
t  температурный перепад в футеровке, °С. 

При L 0,015 м/м и толщине прокладок 0,001 м последние 

конструктивно должны быть уложены в каждый шов внутреннего кольца 

свода, т.е. через каждые 0,065 м. 

Ускоренный режим сушки и разогрева футеровки миксера за 48 часов 

против обычно принятых 95 часов уменьшает затраты времени на 

перефутеровку агрегата и не снижает стойкости футеровки. Так, через 

1300-тонный миксер, подготовленный к работе по новой технологии, было 

пропущено за кампанию 975*10
3 

т чугуна, что на 20 % больше обычной 

массы. 

 

Выводы  

Установлено, что область больших скоростей изменения градиентов 

температуры на рабочей поверхности футеровки для варианта обычного 

разогрева миксера находится в конце разогрева, а для варианта 

ускоренного разогрева – в начале. В окрестностях значения аргумента  = 

10 ч, соответствующего первому фазовому превращению, скорость 

изменения градиента температуры при ускоренном разогреве снижается, 

что благоприятно сказывается на повышении стойкости футеровки. 
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В роботі представлено дослідження структури виливків зі сплаву 

AlMg5Si2Mn, отриманих литтям в кокіль та за допомогою лиття під 

високим тиском. Зразки було досліджено методами диференціальної 

скануючої калориметрії, трансмісійної електронної мікроскопії, 

енергодисперсійного рентгенівського аналізу та визначенням 

мікротвердості. Усередині зерен α-Al в обох сплавах були виявлені вигнуті 

пластинчаті виділення. Дослідження цих виділень виявило ряд 

особливостей, а саме: (і) їх склад дуже близький до стехиометричного 

складу Mg2Si; (іі) включення розподіляються уздовж дислокацій; (ііі), 

щільність включень значно вища для виливків відлитих під високим 

тиском, оскільки в них матриця α-Al містить більше дислокацій, ніж у 

виливках отриманих литтям в постійну форму; (vі) включення випадковим 

чином розподілені в середині зерен α-Al. Між ламелями Mg2Si включень не 

спостерігалося, (v) гомогенізація сплаву призводить до повного розчинення 

включень і при штучному старінні формуються нові голчасті виділення 

 

В работе представлено исследование структуры отливок из сплава 

AlMg5Si2Mn после литья в кокиль и под высоким давлением. Образцы, 

вырезанные из деталей были исследованы методами дифференциальной 

сканирующей калориметрии, трансмиссионной электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, измерения микротвердости. 

Внутри зерен α-Al в обоих сплавах были обнаружены изогнутые 

пластинчатые выделения. Исследование этих выделений выявило ряд 

особенностей, а именно: (i) их состав очень близок к стехиометрическому 

составу Mg2Si; (ii) включение распределяются вдоль дислокаций; (iii) 

количество выделений значительно выше в образцах, отлитых под 

высоким давлением; (vi) включения произвольным образом распределены в 

середине зерен α-Al. Между ламелями Mg2Si включений не наблюдалось, (v) 

гомогенизация сплава приводит к полному растворению включений, при 

искусственном старении формируются новые игольчатые выделения 
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The as-cast structure of permanent mould and high pressure die castings of 

the AlMg5Si2Mn alloy has been investigated by differential scanning 

calorimetry, microhardness measurements, transmission electron microscopy 

and energy dispersive X-ray analysis. Inside the α-Al grains curved plate-like 

precipitates were detected for both alloys. Examination of these precipitates 

revealed a number of features, such as: (i) the composition of the precipitates is 

very close to the stochiometric Mg2Si compound; (ii) precipitates are aligned 

along dislocations; (iii) the precipitate density is much higher for the high 

pressure die castings where the α-Al matrix contains more dislocations than in 

permanent mould castings; (vi) precipitates lie inside the α-Al grains where they 

are randomly distributed. Between the Mg2Si lamellas precipitates were not 

observed. Most likely that these precipitates are -phase and the mechanism of 

their formation is the heterogeneous nucleation on dislocations. 

 

1. Introduction 

Design of new light-weight alloys for continuous replacement of iron and 

steel parts is now the mainstream in energy saving and improvement of fuel 

efficiency in the transportation sector. In parallel to the powerful advances in 

aluminum wrought alloys, search for novel high performance casting alloys still 

attracts attention of both researchers and manufacturers of aluminum casting. 

Until now casting alloys of the Al-Si system were the most widespread materials 

in foundry shops and there are many reasons for this. These alloys are 

advantageous in many applications due to a high stiffness-to-weight ratio, ability 

to fill very thin parts of mould cavity, and, what is more, can be cast by all 

established casting processes. High corrosion resistance is also advantageous for 

this group of materials. 

History of another group of casting alloys based on Al-Mg-Si system dates 

back to the prewar period when for production of air cooled diesel engine blocks 

these alloys under different names, such as Hydronalium or Hy51, were 

employed [1, 2]. However, since that, there were no information about neither 

successful nor unsuccessful application of casting alloys of this type in practice 

and hence 6XX.X
th

 series in aluminum casting alloys designation system was 

not very popular. Only few publications in this field can be found from literature 

[3, 4]. 

Renaissance of Al-Mg-Si system for foundry began in 1996, when 

“Aluminium Rheinfelden GmbH” represented to the market Al-Mg-Si-type 

alloy having brand name Magsimal
®
-59 [5, 6]. Following the success of 

Magsimal every producer of aluminum castings worldwide designed at least one 

casting alloy with the similar composition containing five to six weight percent 

Mg, two percent of Si and manganese. In Table 1 the average composition of 

recently developed Al-Mg-Si casting alloys is represented [7-12]. 
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Advantages of Al-Mg-Si-type casting alloys can be summarized as follows: 

- Good fluidity which provides ability to the Al-Mg-Si casting alloys to fill 

the thinnest sections of mould cavity. According to Di Sabatino et al. the length 

of spiral obtained by pouring of AlMg5Si2Mn alloy into sand mould was of 

540±30 mm [12]. This is due to presence of (α-Al)+(Mg2Si) eutectic; 

- Good feeding behavior because of the relatively high fraction of eutectic 

(α-Al)+(Mg2Si). According to [6] eutectic volume fraction in AlMg5Si2Mn 

alloy is about 30%. Based on the Thermo-Calc calculations Otarwanna et al. 

[11] reported that the fraction of eutectic is of 38 wt.%; 

- High mechanical properties. For alloys subjected to high pressure die 

casting (HPDC) it was reported by Hielscher et al. [6] that for 3 mm thick plate 

ultimate tensile strength (UTS) exceed 330 MPa, yield strength (YS) of 220 

MPa and elongation to fracture of 18% in as-cast condition. These values are 

relevant to the demand of ductile alloys for automotive applications. It is worth 

noting that the difference in UTS between HPDC and permanent mould (PM) 

casting AlMg5Si2Mn alloy is about 100 MPa; 

- Good corrosion resistance and stress corrosion cracking [15]. 

All of these advantages are usually attributed to the HPDC AlMg5Si2Mn 

alloy in as-cast condition, whereas effect of heat treatment on the structure, 

precipitation and mechanical properties is considered in limited number of 

publications [15-17]. It was reported by Hu et al. [15] that UTS of HPDC 

AlMg5Si2Mn alloy in as-cast condition is of 324 MPa and YS of 183 MPa. For 

the alloy aged directly after casting at 250ºC UTS increased up to 369 MPa, YS 

– to 236 MPa and elongation was on the same level (8.31% in as-cast condition 

and 8.47% after age treatment). Comparative studies of AlMg5Si2Mn alloy cast 

into permanent mould (PM) and HPDC [15] showed that UTS of permanent 

mould casting was of 160 MPa in as-cast condition whereas for HPDC alloy 

showed UTS of 314 MPa. By subjecting AlMg5Si2Mn alloy to HPDC higher 

level of YS and elongation can be achieved too. The difference of UTS, YS and 

elongation between permanent mould casting (PM) and HPDC alloy is usually 

attributed to the following factors, such as: (i) smaller grain size for HPDC alloy 

[15] than that of PM; (ii) formation of large shrinkage pores in PM alloy; (iii) 

detrimental effect of Fe-rich intermetallic particles, which exhibit two different 

morphologies in PM alloy in contrast to the one type for HPDC alloy. 

Observations of Petkov et al. [16, 17] revealed that the highest level of 

mechanical properties of PM AlMg5Si2Mn alloy could be achieved after 

solution treatment at 570ºC for 8 hours, water quenching and artificial aging at 

240 ºC for 8 hours. After heat treatment, UTS of the alloy increased from 172 

MPa in as-cast condition to 226 MPa, YS – from 85 to 173 MPa, respectively. 

Improvement of strength authors attributed to the formation of  or  
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precipitates. However, such level of UTS and YS is much lower than that for 

commercial A356 T6 alloy cast into permanent mould. 

 

Table 1 Chemical composition of commercial Al-Mg-Si-Mn-type casting 

alloys 

Name Manufacturer Ref. 
Elements content, wt.% 

Si Mg Fe Mn Cu Ti Other 

Maxxalloy-59 

Salzburger 

Aluminium 

Group 

[9] 

1.8 

- 

2.6 

5.0 

- 

6.0 

0.45 

- 

0.9 

0.5 

- 

0.8 

0.08 

0.05

-

0.15 

Be 

Maxxalloy-

Ultra 

Salzburger 

Aluminium 

Group 

[10] 

2.2 

- 

3.0 

5.6 

- 

6.3 

0.2 

0.6 

- 

0.8 

0.02 

0.05

-

0.15 

Cr, 

Be, 

RE 

Unifoundal-90 

Salzburger 

Aluminium 

Group 

[9] 2.5 

8.5 

- 

10.5 

0.45 

- 

0.9 

0.55 0.08 0.15 Be 

Magsimal-59 

Aluminium 

Rheinfelden 

GmbH 

[5] 

1.8 

- 

2.5 

5.0 

- 

5.8 

0.15 

0.5 

- 

0.8 

0.05 0.15 Be 

Magsimal-25 

Aluminium 

Rheinfelden 

GmbH 

[5] 0.15 

0.9 

- 

1.4 

0.10 

- 

0.40 

0.9 

- 

1.4 

- 0.2 Co 

Aural 11 
Rio Tinto 

Alcan 
[7] 

1.8 

- 

2.2 

4.0 

- 

5.0 

0.15 

- 

0.22 

0.5 

- 

0.6 

0.03 

0.04

-

0.08 

 

AlMgSiMn 
Hydro 

Aluminium 
[8] 

0.2 

- 

2.0 

1.0 

- 

5.0 

- 

0.7 

- 

1.3 

- - - 

 

From this short review, one can conclude that mechanical properties of 

HPDC AlMg5Si2Mn alloy are higher than that of PM alloy. Heat treatment 

cannot improve properties up to the level of well-established casting alloys, such 

as A319 or A356. 

Several attempts has been made to increase mechanical properties of Al-

Mg-Si-Mn-type casting alloys by additional alloying. It was reported by Ji et al. 

[18] that Cu addition can slightly increase YS in as-cast condition with 

significant reduction of ductility. SAG reported about design of the special alloy 

containing Cr, Be and rare Earth elements, which offers maximum strength and 

ductile yield properties already after casting, making heat treatment unnecessary 

(see Table 1). It was reported by Lenczowski et al. [19] that the alloy AlMg3Si1 

(Sc+Zr) is suitable for application above 250ºC and its mechanical properties is 

excellent. 

Since 1920 addition of Li to Al-based alloys considered as one of the most 

effective to reduce density and improvement of specific strength and stiffness to 
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weight ratio [20]. Addition of Li to Al can provide the greatest reduction in 

density and increase in elastic modulus of any known alloying elements. The 

ability of Li addition to improve properties of Al-based alloys is attributed to 

low density of Li (0.534 g/cm
3
) and formation of -Al3Li precipitates during 

artificial aging. Now the third generation of Al-Li wrought alloys undergoes 

implementation to the production of different aerospace constructions. However, 

there is no one Li-containing casting alloy was designed yet. It was shown by 

Sauermann et al. [21] that the commercial Al-Mg-Li alloy (A1420) can be 

subjected to Rheo-Container Process. By using this technology and T6 heat 

treatment, it is possible to achieve 383 MPa UTS, YS of 235 MPa and 7.5% 

elongation thus specifying that Li-containing alloy has potential to be cast. 

In this article the as-cast condition of the AlMg5Si2Mn alloy after 

permanent mould casting and high pressure die casting as well as containing Sc 

or Li is characterized comprehensively regarding structure, element distribution 

and precipitates formed in as-cast state as well as after heat treatment. 

 

II. Experimental 

The alloys were melted in clay graphite crucibles in an electric resistance 

furnace. For each alloy series, individual crucibles were used to avoid 

contamination from different alloying elements. 

As starting material high purity aluminum (A99.997) was used. The 

alloying elements were added via master alloys, namely AlSi25, AlMn26, 

AlMg50, AlSc2, AlZr10, AlLi5 master alloys. Both, aluminum and master 

alloys were cut into small pieces and weighted in appropriate proportions before 

charging. During experiments, each element was weighted to a specified ratio 

with additional amount for burning loss during melting. The batch weight was 

about 250 g as a reference rate for all melts. 

First just aluminum was melted and maintained the 720.0°C, than AlSi25 

and AlMn26 master alloys were added into the melt and stirred using a graphite 

rod. After complete dissolution of the master alloys, the melt was heated up 

again to the 720.0±5ºC and its surface was covered by flux powder. As a flux 

powder, carnallite (
2 6 3Mg[H O] KCl ) was used. Prior to addition, it was dried for 

24 hours at 250.0C. Between different castings, the flux powder was stored in 

the preheated furnace to avoid its interaction with air and moisturizing. Mg 

and/or Li was made added then in the following manner: pieces of Mg- and Li-

containing master alloys were wrapped in aluminum foil and added in small 

increments by plunging them under the melt surface using a titanium instrument. 

The prior to addition of Li, the melt surface was flushed by dry argon using a 

specially designed lance. Flushing protects the melt surface from interaction 

with the environment and decreases the probability of Li and/or Mg to be 

oxidized. 
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After addition of Mg and Li, argon fluxing was used to remove non-

metallic impurities and soluble gases from the melt. Fluxing time was 10 min 

and kept constant for all melts. After fluxing the melt surface was skimmed to 

remove dross and after reaching the temperature of 700.0C, the alloys were cast 

into a steel mold. The mold temperature was 25.0C for all casting to produce 

similar cooling conditions for all alloys. Preliminary tests showed that such 

conditions result in a cooling rate of 2 K s
-1

 prior solidification. Chemical 

composition of alloys are given in Table 2. 

The obtained ingots were cut on two halves. One was used for 

macroetching and the other one for cutting the specimens for heat treatment and 

metallographic examinations. 

For comparison, the commercial AlMg5Si2Mn alloy in form of 3 mm thick 

high pressure die casting plate (defined as HPDC) was subjected to the research 

program. The cast plate was supplied by “Aluminium Rheinfelden GmbH” 

(Germany). 

 

Table 2 Chemical composition of alloys under investigation 

Alloy 
Elements content, wt% (Al – balance) 

Mg Si Mn Cu Li Ti Sc Fe 

Base alloy (BA) 5.32 2.12 0.58 0.001 - 0.02 - 0.03 

Sc addition (Sc) 5.28 2.08 0.61 0.001 - 0.01 0.7 0.03 

Li addition (Li) 5.30 2.10 0.59 0.001 1,00 0.01 - 0.03 

HPDC plate (HPDC) 5.47 2.20 0.69 0.02 - 0.1 0.004 (Be) 0.12 

 

Two types of heat treatment were applied. The first one is the solution 

treatment, which was conducted in an electrical resistance furnace. Before 

treatment, the furnace was heated up to the solution treatment temperature of 

570ºC and kept for 12 hours at this temperature. Than the specimens were 

positioned in the central part of the preheated furnace to ensure equal heating 

rate and temperature distribution around the specimens. Temperature was 

controlled by a K-type thermocouple placed directly at the surface of the 

specimens. Times from 20 min up to 24 hours were used for the solution 

treatment studies. The time for reaching the solution treatment temperature was 

10 - 15 min and is excluded from the presented times. After solution treatment, 

the specimens were quenched in 25.0C water. 

The second type of heat treatment was T6, which combines solution 

treatment at 570±3ºC, quenching and artificial aging. Artificial aging was 

conducted in a forced circulation air furnace at 175.0±3C for various times. The 

specimens were taken out of the furnace and cooled in still air after artificial 

aging. 

The specimens for metallographic investigations were prepared using 

standard metallographic procedures. An optical microscope Zeiss Axioskop 
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with a MR MC80 digital camera with the software program AxioVision Rel. 

4.7 was used for metallographic analysis. The SEM’s used in this work are 

Zeiss EVO and ULTRA. All microscopes were equipped with Energy 

Dispersive Spectrometry systems (EDX). The quantitative SEM/EDX analysis 

was performed under 5 and 10 kV accelerating voltage. 

Thin foil preparation for transmission electron microscopy (TEM) 

studies were carried out in a twin jet Struers Tenupol 3 electropolishing 

machine. Disks with diameter 3 mm and a thickness of about 150 m were 

electropolished using an electrolyte with 70% methanol, 20% glycerol and 

10% perchloric acid kept at -27.0 °C and a voltage of 20 V. 

All TEM investigations were carried out using a Philips CM 30 TEM 

operated at 250 kV accelerating voltage and equipped with Energy Dispersive 

Spectrometry system (EDX) (Noran System Six EDS. Thermo Scientific). 

Bright field (BF) images were used for observing the morphology of solid 

solution grains, intermetallics and precipitates. Element concentrations were 

measured using spot sizes of 4 - 10 nm. The given concentrations are averaged 

over measurements in 10 individual grains for HPDC casting or dendrite arms in 

case of laboratory melted and cast into permanent mould specimens. 

Microhardness tests were carried out on polished non-etched specimens on 

a Duramin-2 microhardness tester. These Vickers microhardness measurements 

were performed on primary -Al grains for HPDC alloy or dendrite arms for 

permanent mould casting using 0.05 Kgf load for 10 seconds. 10 indentations 

are performed on each sample and then averaged. 

 

III. Results 

a. Microstructure and phases composition in as-cast state 

The structures of the base alloy (BA) is shown in Figure 1a and b. Alloy 

exhibit equiaxed grain structure and 4 phase constituents can be distinguished in 

the Al matrix, namely: 

- dendrite arms of the -Al solid solution (denoted α-Al, Fig 1a); 

- (α-Al)+(Mg2Si) eutectic (denoted (α-Al)+(Mg2Si), Fig 1a and c); 

- Mg2Si primary crystals (denoted Mg2Sip, Fig 1d); 

- Mn-containing phase (denoted Mn-containing phase, Fig 1b). 

The preferential morphology of -Al in BA alloy is dendrite with long 

primary arms. The (α-Al)+(Mg2Si) eutectic has lamellar morphology, where 

long Mg2Si plates (see Fig. 1c) alternate with -Al. Primary Mg2Si crystals have 

a regular polyhedral shape and are situated in the centers of eutectic colonies 

(Fig. 1d). In the field of α-Al, an additional phase was observed. It appears in 

form of bright irregular shaped particles (denoted Mn-containing phase, Fig 1b). 

For HPDC alloy the globular morphology of -Al was observed together 

with fine lamellar morphology of (α-Al)+(Mg2Si) eutectic. TEM EDX analysis 
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confirms that the lamellar microstructure of the eutectic consists of α-Al phase 

and Mg2Si phase. 

In Fig. 2a and b the microstructures of the alloys containing Sc and Li are 

shown. The microstructures of Li-containing alloy is similar to those of the BA 

and consist of four phases denoted as -Al solid solution, Al+Mg2Si eutectic, 

primary Mg2Si crystals, and Mn-containing phase. The same phase constituents 

were detected in Sc alloy. However, morphology of -Al grains is significantly 

differs from BA alloy. As can be seen from Fig. 2a -Al grains has globular 

morphology and their average size is in the range between 30-50 µm which is 

close to the HPDC alloy. In addition to these phases, in Sc alloy cubic-shaped 

phase was detected. This phase situated in the centers of -Al (See Fig. 2a). The 

position of particles clearly indicates that they acted as the nucleation particles 

for -Al grains. By TEM EDX measurements, it was found that these particles 

are the Al3Sc phase, thus indicating the strong potential of Sc addition to refine 

the grains of α-Al solid solution due to formation of primary Al3Sc particles. 

According to the invariant equilibrium L⇌(Al)+(Mg2Si) at eutectic 

temperature of 594ºC [22, 23] liquid phase L contains 9.82 wt.% Mg, 4.10 wt.% 

Si and 86.08 wt.% Al. Simultaneously, Al-based solid solution (α-Al) contains 

2.44 wt.% Mg, 97.35 wt.% Al and 0.21 wt.% Si. In present work, the 

composition of the phases was measured by EDX analysis using SEM and TEM 

microscopes. The -Al of BA alloy contains nearly exclusively Mg (See Table 

3). Si content measured in TEM EDX was on the limit of detection. The Mg 

content in solid solution measured in SEM using 10 kV acceleration voltage was 

in the range from 2.4 to 2.65 wt.% what is slightly differs from that measured in 

TEM. The small Si content measured in case of SEM EDX analysis obviously 

originated from surrounding Mg2Si lamellas or from those lying beneath the 

surface. 

Close values of Mg and Mn content detected for BA and HPDC alloys 

specifies that increase of the cooling rate cannot shift the saturation of the α-Al 

toward higher levels of foreign atoms. It was also observed that for all alloys the 

Mg content in the solid solution measured by SEM/EDX higher than that of 

measured in TEM. Because of the lower spatial resolution of the EDX 

measurement in the SEM, this could be due to the Mg-rich surrounding of the α-

Al. 

The average elements content in Mg2Si eutectic lamella is: Mg - 18.30 

wt.%; Si - 34.10 wt.%, Al - 18.70 wt.%. The spectra showed a relatively high 

oxygen content of 28.10 wt%, which makes the identification of the composition 

difficult. In various EDX measurements, the oxygen content in the spectra was 

in the range from 20.00 to 40.00 wt.%. Even when oxide polishing suspension 

was not applied in the final polishing stage, the oxygen content of the lamellas 

remains on the high level. EDX measurements in TEM show similar results, 
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with oxygen content of about 10.00 wt.%. This result implies that the Mg and Si 

containing intermetallics in the matrix of each alloy exhibit a strong tendency 

for oxidising. The lowest oxygen concentration was measured in TEM EDX 

when the lamella was covered by a thin layer of Al matrix. In this case the 

quantification gives a lamella composition close to the stoichiometric 

composition of Mg2Si. The measured composition was: Mg - 64.56 at.% and Si - 

31.17 at.%. 

The Mn content, measured by both methods, is in the range from 0.35 to 

0.55 wt.% what is almost equal to the Mn addition to all alloys under 

investigations. It is distributed nearly homogeneously inside the dendrite arms of 

α-Al and globular grains for HPDC alloy. The morphology of the primary Mn-

containing phase, observed in BA alloy, is shown in Figure 1b. Its chemical 

composition is: Al - 74.45 at.%, Mn - 15.78 at.%, Si - 4.73 at.%, Fe - 0.04 at.%. 

This phase can be identified as Al(Mn, Fe)Si  , what is often observed in 

commercial aluminum casting alloys after Mn alloying. 

 

 

 

 
a. Morphology of α-Al and (α-

Al)+(Mg2Si) in base alloy 

 b. Morphology of primary Mg2Si 

crystals and Mn-containing phase in 

base alloy 

 

 

 
c. Plate-like morphology of Mg2Si 

lamellas after deep etching 

 d. Morphology of primary Mg2Si 

crystal situated in the center of 

eutectic colony 

Fig. 1 Microstructure of base alloy (BA) 
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a.  b. 

 

Fig. 2 Microstructure of alloys containing Sc (a) and Li additions (b) 

 

Table 3 Chemical composition of -Al in BA and HPDC alloys measured 

in SEM and TEM 

element 

Alloy 

BA HPDC 

SEM, 

wt.% 

TEM, wt.% SEM, 

wt.% 

TEM, wt.% 

Mg 2.63 1.76 2.76 2.44 

Al 96.52 97.07 96.55 97.71 

Si 0.30 - 0.30 - 

Mn 0.41 0.49 0.51 0.53 

 

EDX analysis of Li alloy, performed along the -Al dendrite arms, showed 

that the Mg and Mn content is slightly higher in comparison to BA. This 

distribution in the solid solution is shown on Fig. 3. It can be seen that in 

presence of 1.00 wt.% Li, the average Mg concentration in the matrix is about 

2.50 wt.% in comparison to 2.00 wt.% for BA alloy. 

The Mn content in Li in the solid solution is about 0.35 wt.% and on the 

same level as for BA alloy. The Si content in -Al for Li and BA is below the 

limit of detection. 

For the Sc alloy, no pronounced refinement of the phase constituents was 

observed, except α-Al grains. However, EDX analysis of the aluminum matrix 

shows a significant reduction of the average Mg content in α-Al down to 1.40 

wt.%. The Mn content remains the same and is about 0.40 wt.%. The average Sc 

content in the matrix was measured to be 0.34 wt.%. 

Summarizing the obtained results one can state that Li or Sc within the 

investigated limit both do not change the phase equilibrium in the Al-Mg-Si 

system, just produce an additional saturation of the solid solution. This, 

however, could enhance the mechanical properties by solid solution 
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strengthening. Indeed hardness and microhardness tests of as-cast alloys shows 

that Li and Sc containing alloys have the highest values of HB and 0.05HV  in 

comparison to BA and HPDC alloys (See Fig. 4). 

 

b. Microstructure and phases composition changes during solution 

treatment 

The solution treatment temperature for the alloys under consideration was 

chosen to be 575.0C. This is 20.0C lower than eutectic melting point for Al-

Mg-Si. The change of microhardness during solution treatment is illustrated in 

Fig. 5. 0.05HV  starts to decrease rapidly after the beginning of the solution 

treatment and stabilizes after 20 - 40 minutes. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Mg and Mn distribution across 

the dendrite arms in Li and BA alloys 

  

Fig. 4 Brinell hardness and 

microhardness of Al-Mg-Si casting 

alloys in as-cast condition 

 

Because the indentations were placed in the α-Al, these results indicate the 

softening of the matrix, so the measured effect is most likely due to the 

dissolution of the -phase, formed during natural aging, as it was shown by 

Boyko et. al [24]. In addition, in the time period between 600 and 1200 min HV 

gradually increased but does not reach the level of as-cast state. The highest 

level of microhardness was achieved for Sc alloy. 

The results of the TEM EDX analysis of the -Al, performed for all alloys, 

are summarised in Fig. 6. Likewise, microhardness, the Mg content in -Al 

decreases during the first 20 min of solution treatment. After this, however, the 

Mg content in the -Al gradually increases up to the level of 3.1 wt.% for Li 

alloy. 
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Fig. 5 Changes of microhardness of 

BA, Li and Sc alloys during solution 

treatment 

  

Fig. 6 Changes of Mg content in 

solid solution during solution 

treatment of BA, Li and Sc alloys 

 

In general, the following facts were observed: 

- the -Al contains no precipitates, which formed during natural aging. 

They were dissolved during solution treatment. In all specimens, the 

precipitates, having formed on dislocations during natural aging, were no more 

observed after 20 min heating, showing their quick dissolution (See Fig. 7); 

- the TEM investigations confirmed the spheroidization of the Mg2Si 

lamellas. EDX analysis of lamellas indicated that no change of chemical 

composition of the lamella takes place during solution treatment; 

- the composition of the -Al solid solution changes during heating (See 

Fig. 6); 

- in BA, Li and Sc alloys, a new phase forms during solution treatment. 

This phase appeared after 20 min heating (See Fig. 8); 

- in the Sc alloy, new precipitates were observed. They formed in -Al after 

heating for two hours (See Fig. 9). 

After 20 min heating, in the area of the -Al new particles were observed, 

adjacent to the Mg2Si lamellas (Fig. 8). During heating, the size and volume 

fraction of these particles becomes larger. Dispersoid, marked by arrow, grow in 

the interface between Mg2Si and α-Al. The dispersoids contain mainly Mn, Si 

and Al. In some cases, small concentrations of Mg were detected. The measured 

Fe content was not higher than 0.70 wt.%. The Si content in the dispersoids is 

2.30 - 6.60 wt.% and does not change during solution treatment whereas the Mn 

content continuously grows from 21.20 wt.% after 20 min up to 33.40 wt.% 

after 24 hours heating. From the composition and morphology, the observed 

dispersoids were identified again as secondary Al(Mn, Fe)Si   phase. 

The appearance of these dispersoids uncovers the double importance of Mn 

addition for the casting alloys, namely: (i) the change of the morphology of Fe-

rich primary intermetallics formed during solidification; (ii) the reprecipitation 
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of the Mn-rich phase during solution treatment. The Mn-rich dispersoids act as a 

strengthening phase for the alloy. 

Fig. 9 illustrates the formation of precipitates in Sc alloy during solution 

treatment soaking at 575.0C. After 20 min, the decomposition of -Al has 

resulted in the formation of precipitates. The stress field around the particle is 

visible as two semi-circles. This so-called Ashby-Brown contrast is usual for 

TEM observation of small particles and indirectly confirms that they are 

coherent. Due to the small size of the precipitates, the exact chemical 

composition could not be measured by EDX analysis even when a spot size of 3 

nm was used. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 Bright field 

image of BA after 

solution treatment at 

575.0C for 20 min 

  

Fig. 8 Bright field 

micrograph of Mn-

containing dispersoid 

nucleated on the Mg2Si 

lamella after solution 

treatment at 575.0C for 

20 min 

  

Fig. 9 Bright field 

images of Sc-

containing precipitates 

formed in Sc during 

solution treatment at 

575.0°C for 20 min 

 

However, it was found that the precipitates are enriched with Sc and hence 

they were designated as Al3Sc precipitates. After 60 min these regular 

semicircles still exist, after 120 min they are irregular and after 1440 min they 

are strongly distorted. This effect can be interpreted as a transition from 

coherent to semi-coherent. This means that Al3Sc loses its coherency with the -

Al matrix after about 120 min heating at 575.0C. Further heating results in a 

growth of the precipitates and after 24 hours they have reached a size of about 

100 nm. Obtained results showed that for Sc-containig alloys solution treatment 

time should not be longer than 60 min. 

 

c. Microstructure and phases composition changes during artificial aging 

For the BA alloy 0.05HV  significantly rises after 60 min of artificial aging 

and reaches its maximum after 180 min. Further heating can not significantly 

improve microhardness, i.e., the  values keep nearly the same level up to 

24 hours artificial aging. 
0.05HV
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In the Li alloy,  was much lower than for the BA alloy. HV0.05 of Sc 

alloy reaches its maximum after 300 min artificial aging, but the values are 

still lower than for BA. As it was shown earlier, the Mg content in the -Al of 

Sc alloy is the lowest one. After solution treatment at 575.0°C for 1 h, the Mg 

content in -Al was about 1.20 wt.% in Sc, which is dramatically lower to 

that measured in BA or Li alloys, where the solid solution contains 2.50 wt.% 

Mg and 3.16 wt.% Mg, respectively. 

It has to be noticed that the most unfavorable point for Sc alloy is that the 

solid solution already decomposes during solution treatment and precipitates are 

formed (Fig. 9). It can be expected that no much precipitation will take place 

during aging, mostly growth of precipitates. Consequently, the volume fraction 

of precipitates should remain constant, only their size should increase. 

TEM examination of BA alloy showed that after aging for 240 min, where 

HV0.05 are maximal, the matrix contains needle-shaped precipitates, which are -

phase. After aging for 90 min only fine black dots are visible. Further aging for 120 

min results in the precipitation of needles of -phase, which increase their volume 

fraction after 600 min aging. The decomposition of the solid solution was proved 

by TEM EDX measurements in the BA alloy. 

 

 

 

 
 

Fig. 10 Microhardness of BA, Li and 

Sc as a function of artificial aging 

time 

  

Fig. 11 Bright field image of three 

type of precipitates observed in Li 

alloy 

 

The average composition in as quenched condition is: 2.00-2.30 wt.% Mg 

and 0.25-0.35 wt.% Mn. After aging for 30 min, the Mg content decreases down 

to 1.10-1.20 wt.%, but simultaneous Si intensity appears in the EDX spectrum. 

10 measurements of different -Al give a Si content of about 0.15-0.25 wt.%, 

which remains unchanged during 24 hours artificial aging. 

The Li alloy showed a similar precipitation behavior. After 90 min artificial 

aging of Li, only dotlike contrasts were detected. After 240 min these dots have 

0.05HV
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become somewhat larger, but after 600 min (see Fig. 11) the matrix contains 

precipitates of 3 types: 

(i) needle-shaped -phase; 

(ii) cubic-shaped precipitates parallel oriented to the needles; 

(iii) small black cubic-shaped precipitates, 45° rotated to the needles 

From the morphology and composition the particles of the second type can 

be identified as equilibrium -Mg2Si cuboid particles. EDX analysis of these 

particles showed that they are enriched by Mg and Si simultaneously, which is 

an additional confirmation that these particles are Mg2Si. 

The third type of precipitates are small black cuboids, which are randomly 

distributed in the -Al. Comparing the TEM image of Li alloy with literature 

data about Li-containing alloys [25, 26], the third precipitate can be identified as 

 Al3Li phase, which coexists with two types of Mg2Si compounds. A 

confirmation of the particle composition by EDX measurements is not possible 

because the light element Li cannot be detected by energy dispersive analysis. 

 

IV. Conclusion 

Obtained results demonstrated that Al-Mg-Si system can play an integral 

role in developing a new generation of Al-based casting alloys, which offer 

promising potentials as the materials with good strength and ability to be used in 

as-cast and heat treated conditions. 

1. From the structural point of view it was established that in as-cast state 

the structure of Al-Mg-Si casting alloys consists of three phases, namely the -

Al solid solution, the (Al)+(Mg2Si) eutectic and the primary Mg2Si crystals. 

Addition of Mn leads to the formation of the primary AlFeMnSi   phase, which 

is randomly distributed inside the solid solution grains. 

2. From the compositional point of view, EDX measurements of all alloys 

indicate that in as-cast state the -Al solid solution in the Al-Mg-Si alloys 

contains about 2.40 at.% Mg. Si is below the detection limit. The composition of 

the intermetallics fits well to the stable Mg2Si compound. During solution 

treatment, the Mg content increases gradually from 2.00 at.% in as-cast state up 

to 3.00 at.% after 24 hours soaking, producing a super saturation of the -Al. 

The changes of the Mn content were not monotonous. At the initial stage of the 

solution treatment, it decreases, prolonged soaking results in a slight increase of 

the Mn content, but after 600 min heating it decreases again. Artificial aging 

does not show any pronounced changes in the composition of the solid solution 

as well as of the other intermetallics. 

3. Regarding the precipitation processes, it was shown that Mn plays 

different roles in solidification and solution treatment. During solidification one 

part of the Mn atoms dissolves in the -Al matrix, the other part forms primary 

intermetallics together with Si and Fe. Solution treatment results in the 
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dissolution of the primary particles and the formation of new secondary 

dispersoids. Their growth starts on the surface of Mg2Si eutectic lamellas. Aging 

of Al-Mg-Si alloys leads to the formation of needle-shaped precipitates of the 

- phase in Al-Mg-Si. In Li-containing alloys two additional types of 

precipitates were found, namely the Mg2Si β-phase having a plate-like 

morphology and small cubic-shaped Al3Li particles, the  phase. In the Sc-

containing alloys, Al3Sc precipitates are forming during solution treatment 

which remains stable during artificial aging. 
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Досліджені структура і комплекс властивостей вуглецевої сталі 

ободу залізничного колеса в залежності від температури переривчастого 

охолодження. Сумарний ефект пом’якшення металу при підвищенні 

температури припинення примусового охолодження, який обумовлений 

зниженням ступеня пересичення твердого розчину атомами вуглецю, 

зменшенням густини дислокацій і коалесценцією цементитних частинок 

перевищує вплив дисперсійного зміцнення від присутності в структурі 

дрібнодисперсних карбідних частинок. З метою підвищення 

тріщиностійкості обод суцільнокатаного залізничного колеса можна 

піддавати після завершення його гарячого обтискування прискореному 

охолоджуванню до температур 450  С без істотного окрихлення металу 

 

Исследованы структура и комплекс свойств углеродистой стали 

обода железнодорожного колеса в зависимости от температуры 

прерывистого охлаждения. Суммарный эффект разупрочнения металла 

при увеличении температуры прекращения принудительного охлаждения, 

который обусловлен снижением степени пересыщения твердого раствора 

атомами углерода, уменьшением плотности дислокаций и коалесценцией 

цементитных частиц превышает дисперсионное упрочнение от 

присутствия в структуре мелкодисперсних карбидных частиц. С целью 

повышения трещиностойкости обод цельнокатанного железнодорожного 

колеса можно подвергать после завершения горячего обжатия 

ускоренному охлаждению до температур 450  С без существенного 

охрупчивания металла 

 

The research of structural state and complex properties of carbon steel 

railway wheel rim are resulted depending on the temperature of self-tempering 
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after the irregular cooling. The total soften effect of metal from the decrease 

degree of solid solution saturation on carbon atoms, density dislocations and 

coalescence particles of cementite is exceeded by the level of work-hardening 

from being in the structure dispersion particles of carbide. With the purpose of 

increase of resistance cracking, the rim of railway wheel can be exposed after 

hot rolling to the speed-up cooling to the temperatures 450  C without the 

substantial embrittlement of metal 

 

Вступ 

Збільшення навантаження на вісь колісної пари з одночасним 

зростанням швидкості руху залізничного транспорту супроводжується 

неодмінним зниженням безпеки експлуатації. В порівнянні з легуванням, 

використання технологій термічного і термомеханічного зміцнення 

дозволяє керувати процесами структурних перетворень і зв’язаним з ними 

комплексом властивостей металевих матеріалів. 

В процесі прискореного охолодження поверхні кочення залізничного 

колеса формуванню градієнта структур відповідає певна зміна комплексу 

властивостей вуглецевої сталі [1]. Аналіз структурних перетворень при 

застосуванні технології переривчастого охолодження свідчить про 

безперервний характер структурних змін, які відповідають досягненню на 

визначеній відстані від поверхні основного тепловідводу певної швидкості 

охолодження [2]. Після припинення прискореного охолодження, хоча 

нагрів від більш віддалених об’ємів ободу буде супроводжуватися 

розвитком процесів відпуску, більша частина негативного впливу на 

властивості металу від сформованих залишкових внутрішніх напружень 

залишається [1-3]. За сучасною технологією виготовлені суцільнокатані 

залізничні колеса після завершення гарячої прокатки піддають окремому 

нагріву для прискореного охолодження ободу і послідуючому відпуску 

при температурах 500-550  С [4]. На підставі цього, виникає проблема 

визначення ресурсу подальшого підвищення характеристик міцності ободу 

колеса із застосуванням технологій термічного або термомеханічного 

зміцнення. Одним із напрямків вирішення вказаної проблеми є вивчення 

структурних змін у вуглецевій сталі в процесі нагріву від заглиблених 

об’ємів металу після припинення прискореного охолодження ободу колеса 

з використанням тепла прокатного нагріву. 

Метою роботи є розробка пропозицій по удосконаленню технології 

термічного зміцнення ободу залізничного колеса. 

 

Матеріал і методика досліджень 

Матеріалом для дослідження була вуглецева сталь залізничного 

колеса із змістом 0,55%C; 0,6%Si; 0,65%Mn; 0,0029%S; 0,014%P; 0,08%Cr. 
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Зразками для досліджень були пластини товщиною 4мм, які вирізалися з 

ободу після прискореного охолодження колеса за схемою вертикального 

розташування в агрегаті. Швидкість охолодження металу ободу визначали 

на певній відстані від поверхні основного тепловідводу. Структуру 

вивчали з використанням електронного і світлового мікроскопів [5]. 

Параметри тонкокристалічної будови металу визначали з використанням 

методик рентгенівського структурного аналізу [6]. Механічні властивості 

визначали при розтяганні зі швидкістю деформації 10 13  c . 

 

Результати досліджень і їх обговорення 

Сформована структура вуглецевої сталі після певного припинення 

прискореного охолодження у значному ступені подібна структурі, що 

складається з продуктів відпуску при цій температурі [1-3]. На рис.1 

наведена структура сталі ободу залізничного колеса поблизу з поверхнею 

основного тепловідводу після прискореного охолодження до різних 

температур. В порівнянні з температурою припинення прискореного 

охолодження 650 С (рис.1а), коли формуються перлітні структури, 

розвиток процесів відпуску після охолодження до температури 450 С 

супроводжується формуванням дрібнодисперсних частинок цементиту 

(рис.1б). Враховуючи складний сумісний вплив структурних складових на 

комплекс властивостей металу, представляє визначений інтерес оцінити 

зміну властивостей міцності від швидкості охолодження (різна відстань від 

поверхні примусового тепловідводу).  

 

 
                         а                                                             б 

 

Рис. 1 Структура вуглецевої сталі після прискореного охолодження до 

температури 650 С (а) і 450 С (б). Збільшення 800 – (а), 18000 – (б) 

 

За результатами досліджень [4] визначено, що пропорційно 

збільшенню відстані від поверхні основного тепловідводу швидкість 

охолодження ободу залізничного колеса знижується від 10  С/с (на відстані 
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до 5мм) до 2  С/с (на відстані 45мм). На підставі цього можна вважати, що 

при відстанях від поверхні кочення більше ніж 5мм, перетворення 

аустеніту буде здійснюватися за дифузійним механізмом. За цих умов 

об’ємна частка структурно вільного фериту змінюється в межах 6-12% з 

переважним розташуванням по межах перлітних колоній [7]. 

Дослідженнями мікроструктури визначене цілком очікуване збільшення 

дисперсності перліту пропорційно підвищенню швидкості охолодження 

(рис.2а). З іншого боку, зсув початку перлітної реакції у бік низьких 

температур при підвищенні швидкості охолодження металу ободу повинне 

супроводжуватися відповідним збільшенням фазового наклепу фериту. 

Наведене положення підтверджується результатами рентгенівських 

досліджень (рис.2б), за якими пропорційно швидкості охолодження 

змінюється ширина рентгенівської інтерференції (220). По мірі зменшення 

відстані від поверхні основного тепловідводу при прискореному 

охолодженні ободу, в фериті перліту підвищуються залишкові напруження 

від фазового наклепу.  

 

 , мкм                                                  В )220( , 310 рад 

      
Швидкість охолодження,  С/с 

а                                                                           б 

 

Рис. 2 Вплив швидкості охолодження на міжпластинкову відстань в 

перліті (  ) (а) і ширину лінії рентгенівської інтерференції (220) (б) 

 

Таким чином, можна з визначеною впевненістю вважати, що 

властивості вуглецевої сталі ободу залізничного колеса після прискореного 

охолодження будуть визначатися сумарним впливом від дисперсності 

перлітної колонії і виникаючих напружень від фазового наклепу при 

перетворенні аустеніту. Рівень властвостей міцності повністю відповідає 
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значенням швидкості охолодження, що були досягнені на певній відстані 

від поверхні примусового охолодження ободу [1-3]. 

Після припинення прискореного охолодження процес відпуску 

зміцненого шару металу ободу буде супроводжуватися відповідним 

зниженням характеристик міцності (рис.3) і зростанням відносного 

видовження завдяки нагріву від внутрішніх об’ємів ободу (рис.4). 

Еквідистантний хід кривих для межі міцності ( в ) і умовної межі 

плинності ( 2,0 ) вказує, що основним джерелом зміцнення є ступінь 

пересичення твердого розчину в процесі прискореного охолодження, а 

вплив деформаційного зміцнення має значно менше значення. Обумовлене 

це тим фактом, що вплив від деформаційного зміцнення суттєво 

перекривається ефектом пом’якшення сталі від збіднення твердого 

розчину на вуглець при підвищенні температури відпуску прискорено 

охолодженого металу (рис.2б). Сумарний результат від дії вказаних 

факторів адекватний зменшенню швидкості охолодження металу при 

збільшенні відстані у глиб ободу колеса від поверхні основного 

тепловідводу.  

 

в , МПа                                                      2,0 , МПа 

        
Температура закінчення прискореного охолодження, ˚С. 

а                                                        б 

 

Рис. 3 Залежність межі міцності (а) і умовної межі плинності (б) від 

температури закінчення прискореного охолодження і швидкості 

охолодження у визначеному прошарку металу ободу колеса 

(■ - 2  С/с ; ♦ - 9  С/с) 

 

При нагріві об’ємів металу після прискореного охолодження розвиток 

процесів виділення атомів вуглецю з твердого розчину має подвійний 

вплив на властивості міцності вуглецевої сталі. Так, перехід атомів 
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вуглецю з октаедричних положень кристалічної решітки фериту на 

дислокації сприятиме подальшому їх закріпленню [5,6], що повинне 

підвищувати властивості міцності. З іншого боку, зниження ступеню 

пересичення атомами вуглецю твердого розчину повинне 

супроводжуватися появою додаткової кількості дисперсних частинок 

цементиту (рис.1б), що за рахунок розвитку процесів дисперсійного 

твердіння повинно підвищувати міцність металу.  

За умов окремого нагріву, підвищення температури відпуску, або часу 

витримки в ізотермічних умовах, розвиток процесів сфероїдизації та 

коалесценції карбідної фази буде мати протилежний за ефектом вплив [7]. 

Дійсно, при формуванні глобулів цементиту з приблизно однаковими напів 

осями, відбувається зменшення їх кількості. Разом з цим, процеси 

переходу атомів вуглецю з твердого розчину на карбідні частки 

супроводжуються зниженням внутрішніх напружень, що підтверджується 

зростанням контрасту рефлексів на мікродифракційних зображеннях [4,5] і 

зменшенням розширення рентгенівських інтерференцій фериту (рис.2б). 

При підвищенні температури припинення прискореного охолодження 

починаючи від 450  С, структурними дослідженнями виявлені ознаки 

початку перерозподілу дислокацій і зв’язане з цим незначне зниження їх 

густини [7]. Сумісний розвиток вказаних процесів пояснює перманентний 

ефект пом’якшення вуглецевої сталі при підвищенні температури 

припинення прискоренного охолодження вуглецевої сталі в інтервалі 450 - 

600  С (рис.3, 4).  

 

                    , % 

 
Температура закінчення прискореного охолодження, ˚С. 

 

Рис. 4 Залежність відносного видовження від температури закінчення 

прискореного охолодження і швидкості охолодження у визначеному 

прошарку металу ободу колеса (■ - 2  С/с ; ♦ - 9  С/с) 
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Зовнішній вигляд залежності властивостей міцності сталі 

визначається виключно співвідношенням процесів структурних 

перетворень від температури припинення примусового охолодження. 

Сумарний ефект пом’якшення металу від зниження ступеню пересичення 

твердого розчину, зменшення густини дислокацій і коалесценції 

цементитних частинок перевищує ефект зміцнення від присутності в 

структурі дрібнодисперсних карбідних часток. 

При відносно низьких температурах закінчення прискореного 

охолодження (до 450  С) основним джерелом зміцнення сталі є процеси 

пересичення твердого розчину атомами вуглецю [2,7]. Збільшення 

температури припинення прискореного охолодження супроводжується 

обов’язковим підвищенням ефекту самовідпуску від більш заглиблених від 

поверхні охолодження об’ємів металу.  

Рівень властивостей міцності вуглецевої сталі буде визначатися 

сумісним впливом від переходу атомів вуглецю з твердого розчину на 

дислокації і дисперсійним зміцненням від формування додаткових 

частинок цементиту. Аналіз залежності комплексу властивостей 

вуглецевої сталі (рис.3, 4) свідчить, що в процесі виготовлення 

суцільнокатаного залізничного колеса, з метою підвищення міцності, обод 

можна піддавати прискореному охолодженню до температур 450  С зразу 

після завершення його гарячого обтискування на прокатному стані [8]. 

Отриманий комплекс властивостей буде відповідати вимогам нормативної 

документації на залізничні колеса, що виготовляються з мікролегованих 

середньовуглецевих сталей.  

Таким чином, запропоновані зміни в технології термічної обробки 

ободу залізничного колеса дозволяють cподіватися на отримання 

підвищеного комплексу властивостей вуглецевої сталі без додаткового 

введення до складу легуючих хімічних елементів. 

 

Висновки 

1. Комплекс властивостей вуглецевої сталі ободу залізничного колеса 

в залежності від температури припинення прискореного охолодження 

визначається співвідношенням розвитку процесів пом’якшення і 

зміцнення. 

2. Джерелами ефекту зміцнення є процеси блокування рухомих 

дислокацій за рахунок виділення на них атомів вуглецю і дисперсійного 

зміцнення від сформованих частинок карбідної фази. 

3. При температурах припинення примусового охолодження 

вуглецевої сталі вище за 450  С темп зниження властивостей міцності 

визначається перевищенням сумарного ефекту пом’якшення від збіднення 

твердого розчину на вуглець, прискорення сфероїдизації і коалесценції 
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частинок цементиту над блокуванням дислокацій атомами вуглецю і 

дисперсійним зміцненням. 
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УДК 669.11.018:621.785 

 

ПРОЦЕСИ АНОМАЛЬНОГО МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВІЙ УДАРНІЙ ОБРОБЦІ ПАРИ  

АЛЮМІНІЙ-ЗАЛІЗО 

 

С. М. Волошко, А. П. Бурмак, С. С. Кухарик 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Досліджено процеси аномального масоперенесення в системі Al–Fe 

при ультразвуковій ударній обробці алюмінієвого cплаву Д16 із проміжною 

пластиною армко-Fe, проведеної за умов квазі-гідростатичного стиснення 

дифузійної пари в нейтральному середовищі для виключення впливу 

процесів окиснення контактуючих поверхонь.  

Максимальна концентрація Fe у приповерхневих шарах сплаву Д16 

після обробки з амплітудою ультразвукового перетворювача А=25 мкм 

впродовж 100 с становить ~10-12 ат.%. Неочікуваним результатом є 

поверхнева сегрегація Cu (до ~30 ат.%) у локальних ділянках поверхні. На 

контактній поверхні армко-Fe після такого режиму УЗУО вміст Al 

досягає 90 ат.%, одночасно відбувається масоперенесення і інших 

компонентів сплаву Д16 – Cu, Mg та  Mn.  

Збільшення значення мікротвердості поверхні алюмінієвого сплаву 

Д16 після УЗУО за умов контакту із пластиною армко-Fe пов’язується як 

із зменшенням розміру областей когерентного розсіювання і збільшенням 

рівня мікродеформації кристалічної гратки, так і з механохімічною 

взаємодією Al з Fe та Cu в процесі інтенсивної деформації 

 

Исследованы процессы аномального массопереноса в системе Al–Fe 

при ультразвуковой ударной обработке алюминиевого сплава Д16 с 

промежуточной пластиной армко-Fe, проведенной в условиях квази-

гидростатического сжатия диффузионной пары в нейтральной среде для 

исключения влияния процессов окисления контактирующих поверхностей.  

Максимальная концентрация Fe в приповерхностных слоях сплава 

Д16 после обработки с амплитудой ультразвукового преобразователя 

А=25 мкм на протяжении 100 с составляет ~10-12 ат.%. Неожиданным 

результатом является поверхностная сегрегация Cu (до ~30 ат.%) в 

локальных участках поверхности. На контактной поверхности армко-Fe 

после такого режима УЗУО содержание Al достигает 90 ат.%, 
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одновременно происходит массоперенос и других компонентов сплава Д16 

– Cu, Mg и  Mn.  

Увеличение значения микротвердости поверхности алюминиевого 

сплава Д16 после УЗУО в условиях контакта с пластиной армко-Fe 

связывается как с уменьшением размера областей когерентного 

рассеивания и увеличением уровня микродеформации кристаллической 

решетки, так и с механохимическим взаимодействием Al с Fe и Cu в 

процессе интенсивной деформации 

 

The processes of anomalous mass transfer were studied in Al-Fe system at 

ultrasonic shock treatment of D16 aluminum alloy with intermediate Armco-Fe 

plate, conducted under conditions of quasi-hydrostatic compression of diffusion 

couple in a neutral atmosphere to eliminate the influence of the oxidation 

process of contacting surfaces. 

The maximum Fe concentration in the subsurface layers of D16 alloy after 

treatment with the amplitude of the ultrasonic converter A = 25 μm for 100 s is 

around 10-12 at.%. Unexpected phenomena is Cu surface segregation (up to 

~ 30 at.%) in local areas of the surface. After such USST on the contact surface 

of Armco-Fe the content of Al reaches 90 at.%, meanwhile the mass transfer of 

other D16 alloy components - Cu, Mg and Mn occurs. 

The increase of the surface D16 aluminum alloy micro hardness value after 

USST in contact with the plate of Armco-Fe is due to decrease of coherent 

scattering region size, increase of lattice microdeformation level and mechano-

chemical interaction of Al with Fe and Cu during intensive deformation 

 

Вступ 

Створення конструкційних матеріалів нового покоління з 

покращеними  функціональними властивостями для роботи в умовах 

комбінації силових та температурних полів, впливу агресивних середовищ, 

глибокого вакууму,  високого тиску тощо є актуальним завданням 

сучасного матеріалознавства [1]. Проте зазвичай постає необхідність 

отримання з'єднань типу «метал – метал» (навіть у разі взаємної 

нерозчинності), «метал (сплав) – оксид», «метал (сплав) – неметал 

(наприклад, вуглецеві нанотрубки)», саме у приповерхневих шарах 

виробів.  

Метод механічного легування, який полягає у спресовуванні, 

подрібненні і наступному з'єднанні порошків і лігатури шляхом 

механічного впливу, найчастіше, здійснюється за використання різного 

обладнання для подрібнення за допомогою куль: вібраційних та 

планетарних млинів, високошвидкісних змішувачів і т.д. Процеси 

механічного легування використовуються для одержання жароміцних та 
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жаростійких сплавів [2]. Проте дана методика досить довготривала і 

використовується, як правило, для обробки порошків металів, оскільки не 

дозволяє ефективно здійснювати модифікацію поверхні готових деталей та 

конструкцій.  

Тому нині інтенсивно розвиваються методики механічного легування 

з використанням методів інтенсивної пластичної деформації (ІПД). За умов 

ІПД домінуюча роль у перерозподілі атомів поверхневого шару та в об’ємі 

матеріалу, процесах фазоутворення і формуванні необхідних фізико-

хімічних властивостей металевих матеріалів належить процесам 

аномального масоперенесення за низьких температур [3]. 

Одним з найбільш ефективних методів модифікації поверхні [4, 5, 6] 

та формування високоміцних композиційних покриттів [1, 7] є технологія 

ультразвукової ударної обробки (УЗУО).  

Дослідження впливу ультразвуку на структуру та властивості металів 

і сплавів [3, 8-12] показали, що інтенсивні коливання кристалічної гратки, 

які збуджуються під дією ультразвуку, супроводжуються значними 

знакозмінними напруженнями та деформаціями. При цьому починається 

рух дислокацій та їх взаємодія, що обумовлює збільшення щільності 

дислокацій і концентрації точкових дефектів.  

Застосування УЗУО для дослідження масоперенесення викликає 

значний інтерес, оскільки зразки піддаються багатократному імпульсному 

впливу з великою частотою, що може суттєво змінити динаміку процесу, а 

також характер розподілу дифундуючих атомів. Так, наприклад, в роботі 

[12] за допомогою методу оже-спектроскопії з йонним травленням 

досліджено взаємне масоперенесення Cu і Al при їх спільній 

ультразвуковій ударній обробці за контактно-зсувною схемою 

навантаження на повітрі. Показано, що концентраційний розподіл Al в Cu 

має рівномірний характер після УЗУО і максимальна концентрація Al 

досягає 60,5 ат.% на глибині від 30 до 150 нм. 

У даній роботі використано більш інтенсивні режими УЗУО (за умов 

квазігідростатичного стиснення зразка) для механічного легування 

поверхневих шарів алюмінієвого сплаву Д16 атомами Fe та аналізу 

процесів фазоутворення у області взаємодії. Як відомо сплави на основі 

інтерметалідів Fe-Al та покриття із них характеризуються високою 

корозійною стійкістю у окислювальних атмосферах, унікальними 

механічними властивостями та невисокою собівартістю. Нині йде пошук 

відносно простої технології їх одержання, оскільки ефективність 

практичного застосування не викликає сумніву. В якості перспективного 

методу одержання сплавів Fe-Al із нанорозмірною структурою 

пропонується, наприклад, механічне сплавлення [13]. Автори дослідили 

можливість з’єднання елементів за відсутності взаємної розчинності у 
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твердому стані методом зварювання тертям із перемішуванням (ЗТП) на 

прикладі саме системи Fe-Al. Зазначається, що після ЗТП пластин з 

алюмінієвого сплаву АМг-6 та армко-Fe спостерігається масоперенесення 

Al у Fe із утворенням частинок інтерметалідних фаз FeAl3, Fe2Al7, FeAl2 та 

мікропористість дифузійної області. Підвищений вміст кисню у місцях 

скупчення інтерметалідів свідчить про формування оксидів. Інтенсивний 

процес окиснення відбувається і в процесі УЗУО сплаву Д16 на повітрі [6], 

саме тому в даній роботі нами використано УЗУО в інертному середовищі. 

 

Постановка задач дослідження 

В даній роботі досліджено зміни хімічного та фазового складу, а 

також мікротвердості поверхневих шарів алюмінієвого сплаву Д16 та 

армко-Fe після ультразвукової ударної обробки дифузійної пари Al–Fe в 

атмосфері аргону за умов квазігідростатичного стиснення. 

 

Методика проведення експериментів 

Зразки циліндричної форми з сплаву Д16 (склад 

(ваг. %): Al – 93,6 %, Cu – 3,97 %, Mg – 1,43 %, Mn – 0,625 %) 

промислового виробництва  одержувались шляхом різання з прутків 

перпендикулярно напрямку прокатки. У вихідному стані сплав Д16 

складається з -твердого розчину на основі алюмінію, Т(Al20Cu2Mn3)- та 

(Al2Cu)-фаз. Стрижнеподібні дисперсоїди  –  частинки орторомбічної 

Т-фази мають розмір близько 200 нм, частинки тетрагональної -фази – 

100 нм. Середній  розмір зерен –  3-5 мкм.  

Ультразвукова ударна обробка проводилась за методикою, що 

детально викладена у [14], в середовищі газу аргону, впродовж 100 с та 120 

с. Інертне середовище використовувалось з метою запобігання процесам 

окиснення поверхні сплаву Д16 підчас УЗУО [6]. Оптимальні значення 

амплітуди коливання ультразвукового концентратору та тривалості 

обробки визначались з урахуванням результатів [14]. В процесі УЗУО 

забезпечувався рівномірний контакт оброблюваних поверхонь (рис.1).  

Зразок армко-Fe у вигляді циліндричної пластини товщиною 1 мм і 

діаметром 10 мм розміщували між кінцем ультразвукового концентратора і 

поверхнею циліндричного зразка алюмінієвого сплаву Д16. Бойок не 

зв’язаний жорстко з пластиниою армко-Fe , а лише притиснутий до неї з 

певним зусиллям, створюваним тягами за допомогою пружин. Обробка 

здійснювалась з амплітудою ультразвукового перетворювача А=25 мкм. За 

рахунок ударної взаємодії бойок отримує від хвилеводу імпульс сили і 

кінетичну енергію, яка витрачається на деформування зразка і пружний 

відскок. В процесі навантаження зразок отримував 10
4
-10

5
 ударів.  
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Після УЗУО проводилось вимірювання 

мікротвердості за допомогою приладу 

ПМТ-3М  із навантаженням 100 г, як 

поверхні армко-Fe, так і сплаву Д16, які 

безпосередньо контактували між собою в 

процесі ударної деформації. Взаємне 

масоперенесення атомів Al та Fe 

досліджувалось методом 

мікрорентгеноспектрального аналізу за 

допомогою приладу РЕММА-106И з 

енергодисперсійним аналізатором. Метод 

дозволяє отримувати інформацію з шару 

товщиною ~ 2 мкм. Рентгенівські 

дослідження проводились з використанням 

дифрактометру Rigaku Ultima IV 

(випромінювання К-Cu). Зйомка 

проводилась в інтервалів кутів 2=20-140
о
 з 

кроком 0,02
о 

та часом витримки 2 с. У 

формування дифракційної картини вносять вклад поверхневий шар 

більшої товщини (h = 18 – 34 мкм в залежності від кута падіння 

рентгенівських променів).  

Величина залишкових макронапружень визначалась методом sin
2
ψ за 

дифракційним максимумом (422), з кутом нахилу ψ=0-40
о
, кроком 0,02

о 
та 

часом витримки 2 с. Величина мікронапружень та середній розмір 

областей когерентного розсіювання (ОКР) визначались методом 

апроксимації методом Холдера-Вагнера. 

 

Результати досліджень 

Результати вимірювання мікротвердості поверхневих шарів 

алюмінієвого сплаву Д16 та армко-Fe у вихідному стані та після УЗУО 

тривалістю 100 с в інертному середовищі за амплітуди ультразвукового 

перетворювача 25 мкм представлені на рис. 2.   

Мікротвердість алюмінієвого сплаву Д16 після обробки як із 

пластиною армко-Fe, так і за її відсутності, зростає у ~2 рази порівняно з 

вихідним станом (~1,4 ГПа) і становить близько 3 ГПа. Мікротвердість 

поверхні армко-Fe, яка безпосередньо контактувала підчас УЗУО зі 

сплавом Д16, після обробки становить ~ 2,7 ГПа (у вихідному стані 

~2,4 ГПа). Мікротвердість на поверхні армко-Fe з боку УЗУО становить 

~ 3,2 ГПа. Однією із можливих причин відсутності значного зростання 

мікротвердості поверхні армко-Fe після УЗУО, порівняно із сплавом Д16, 

 
 

Рис. 1 Схема проведення 

(УЗУО): 1 –  алюмінієвий 

сплав Д16; 2 – армко-Fe; 

3 – бойок; 4 – основа; 

5 – хвильовод 
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може бути збільшення концентрації Al у Fe завдяки розвиткові процесів 

масоперенесення під дією інтенсивної пластичної  деформації. 

Мікроструктура та хімічний склад поверхні сплаву Д16 за даними 

мікрорентгеноспектрального аналізу після УЗУО в інертному середовищі 

тривалістю 100 с із амплітудою 25 мкм представлені на рис. 3, а після 

аналогічного режиму УЗУО, застосованого до сплаву Д16 через проміжну 

пластину армко-Fe (тобто до дифузійної пари Al-Fe) – на рис. 4.  
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Рис. 2 Мікротвердість поверхні досліджуваних зразків: 1 – сплав Д16 

у вихідному стані; 2 – сплав Д16 після УЗУО;  3 – сплав Д16 після 

УЗУО із пластиною армко-Fe; 4 – армко-Fe у вихідному стані; 

5 – армко-Fe після УЗУО із зразком сплаву Д16  

(τ=100 с, А=25 мкм, інертне середовище) 

 

 

 

Концентрація 

елементів, ат.% 

Область 

дослідження 

1 2 

Al 95,51 89,74 

Fe 1,01 1,05 

Cu 2,59 5,15 

Mg 0,24 2,82 

Mn 0,58 0,54 
 

Рис. 3 Мікроструктура (а) та відповідний хімічний склад поверхні 

сплаву Д16 після УЗУО (τ=100 с, А=25 мкм, інертне середовище) 

 

2 

1 
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Конц. 

елем., 

ат.% 

Область дослідження 

1 2 3 4 

Al 60,18 87,47 94,42 58,73 

Fe 9,71 1,85 0,46 11,61 

Cu 27,51 6,97 3,7 26,73 

Mg 0,62 2,88 1,04 0,69 

Mn 1,98 0,83 0,38 2,24 
 

 

Рис. 4 Мікроструктура (а) та відповідний хімічний склад  

поверхні сплаву Д16 після УЗУО із пластиною армко-Fe  

(τ=100 с, А=25 мкм, інертне середовище) 

 

За наявності пластини армко-Fe максимальна концентрація Fe у 

приповерхневих шарах сплаву Д16 після такого режиму обробки становить 

~10-12 ат.%, що переконливо доводить масоперенесення атомів Fe в Al. 

Мікроструктура поверхні сплаву Д16 суттєво змінюється – з’являються 

локальні області із зміненим контрастом (вказані стрілками 1, 4 на рис. 4). 

Поява більш світлих областей свідчить про наявність в них елементів з 

більшим атомним номером ніж в алюмінієвої матриці. Логічно, що тут 

фіксується зростання концентрації заліза, але неочікуваним результатом є 

збільшення також і концентрації Cu у цих локальних ділянках поверхні до 

~30 ат.%, концентрація Al при цьому складає ~55-57 ат.%. Слід зазначити, 

що за відсутності пластини армко-Fe поверхневої сегрегації Cu за 

аналогічного режиму УЗУО не спостерігається (рис. 3). Інтенсифікація 

масоперенесення в окремих місцях контактуючих поверхонь може бути 

пов’язана з нерівномірністю деформуючих напружень, які суттєво 

зростають в локальних місцях взаємодії мікронерівностей оброблюваних 

поверхонь сплаву Д16 і пластини армко-Fe. Подібний механізм 

механічного легування армко-заліза вуглецем при стисненні в 

ультразвуковому полі був обговорений в роботі [15]. 

Відомо, що у системі Al–Cu–Fe за певних умов у області концентрацій 

62,5-70 ат.% Al, 20-25 ат.% Cu та 10-12,5 ат.% Fe можуть формуватись 

різні фази: як інтерметалідні (апроксимантні), так і квазікристалічна 

(ікосаедрична і-фаза близького до зафіксованого хімічного складу 

Al62Cu25,5Fe12,5). Найбільш детальні дослідження фазового складу в системі 

Al-Cu-Fe проведені при швидкісному охолодженні розплавів [16] або при 

механічному легуванні сумішей елементарних порошків при розмелюванні 

3 

2 

1 
4 
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в млинах [17, 18]. Встановлено, що ІПД в кульових млинах протягом 10-40 

годин веде лише до утворення інтерметалідів різного складу, а 

квазікристаліча фаза може бути сформована при наступних відпалах. В 

нашому випадку ІПД в квазігідростатичних умовах відбувається при 

високих напруженнях, що з врахуванням високих ступенів пластичної 

деформації може призводити до суттєвого розігрівання деформованого 

шару. Можна припустити, що за умов ІПД та підвищеної температури 

відбувається інтенсифікація масоперенесення заліза, дифузії міді, а також 

формування нових фаз в окремих областях з відповідним елементним 

складом. Встановлення структури утворених фаз потребує подальших 

досліджень. 

Після збільшення часу обробки до 120 с хімічний склад поверхневого 

шару змінюється (рис. 5), інтенсифікується масоперенесення атомів Fe з 

зростанням їх концентрація в поверхневому шарі зразка сплаву Д16 до 

~19 ат.%, а концентрація атомів Cu навпаки зменшується до ~15-16 ат.%, 

крім того збільшується кількість Mn до ~5 ат.%. Значення
 
мікротвердості 

зменшується до 2,1 ГПа порівняно із часом обробки 100 с (2,9 ГПа), хоча 

ступінь деформації із збільшенням часу обробки зростає. Мікроструктура 

поверхні при цьому набуває хвилеподібного характеру (рис. 5) аналогічно 

до результатів [19]. Подібний ефект механічного перемішування 

поверхневих шарів спостерігався також при УЗУО алюмінію та сплаву 

АМг6 з додаванням в зону ІПД дисперсних порошків квазікристалу 

AlCuFe [20] чи Ti [7]. 

 

 

Концентрація 

елементів, ат.% 

Область 

дослідження 

1 2 

Al 59,16 58,21 

Fe 17,70 19,45 

Cu 16,61 15,42 

Mg 1,35 2,02 

Mn 5,17 4,92 
 

 

Рис. 5 Мікроструктура (а) та відповідний хімічний склад  

поверхні сплаву Д16 після УЗУО із пластиною армко-Fe  

(τ=120 с, А=25 мкм, інертне середовище) 

 

 

1 

2
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Окислення поверхні сплаву Д16 після УЗУО в інертному середовищі 

та після УЗУО із пластиною армко-Fe не відбувається. 

Що стосується контактної поверхні армко-Fe, то після УЗУО вміст Al 

у різних її областях наближується до 90 ат.%, мікроструктурних 

особливостей у цьому випадку не спостерігається. Одночасно відбувається 

масоперенесення і інших компонентів сплаву Д16: концентрація Cu, Mg та  

Mn становить 4,5 ат.%, 1,2 ат.% та 1,3 ат.% відповідно. 

Це свідчить про нарощення практично однорідного шару алюмінію на 

поверхні пластини армко-Fe після ультразвукової ударної обробки пари 

Al–Fe. Подібний ефект був раніше нами виявлений після УЗУО поверхні 

сплаву Д16 з порошками Ni та Ti – над вихідною поверхнею зразка із 

алюмінієвого сплаву формувався ущільнений металевий шар товщиною до 

50 мкм [1].  

 

 
а 

  
б в 

 

Рис. 6 Дифрактограми зразків алюмінієвого сплаву Д16: а – сплав Д16 у 

вихідному стані; б – сплав Д16 після УЗУО; в – сплав Д16 після УЗУО із 

пластиною армко-Fe (τ=100 с, А=25 мкм, інертне середовище) 
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На дифрактограмах зразків сплаву Д16 у вихідному стані, після їх 

обробки в інертному середовищі та аналогічного режиму обробки з 

пластиною армко-Fe реєструються дифракційні максимуми, що належать 

α–фазі алюмінію, Θ(Al2Cu) та S(Al2CuMg) фазам. Відсутність рефлексів від 

Fe та інших фаз обумовлене малою об’ємної часткою та локальністю 

виділень нової фази в досліджуваному поверхневому шарі товщиною ~20-

30 мкм (рис. 4). 

За рентгеноструктурними даними визначено вміст зміцнюючої фази 

S(Al2CuMg) в сплаві Д16 як у вихідному стані, так і після УЗУО (рис. 7). 

Після УЗУО сплаву Д16 кількість зміцнюючої фази зростає у 4-5 разів, 

порівняно з вихідним станом, а після обробки з пластиною армко-Fe – 

лише в 1,5 рази. Таку різницю за однакового режиму УЗУО можна 

пояснити зменшенням ступеню деформації сплаву Д16 при його обробці з 

пластиною армко-Fe та масоперенесенням Fe в Al.  

 

На дифрактограмі зразка армко-Fe після УЗУО пари Al–Fe, яку 

наведено на рис. 8, присутні дифракційні максимуми, як від Fe, так і від Al. 

За даними кількісного фазового аналізу методом Рітвельда вміст Al у 

поверхневому шарі армко-Fe не перевищує ~20 ат.%, що значно менше 

порівняно з результатами, отриманими методом 

мікрорентгеноспектрального аналізу. Це пояснюється особливістю 

використаних методик – при проведенні рентгеноструктурного аналізу 

інформація одержується від значно більшого об’єму матеріалу, тобто 

аналізуються також і більш глибокі шари, які не піддавались механічному 

легуванню в процесі УЗУО. 
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Рис. 7 Вміст зміцнюючої S(Al2CuMg)- фази у сплаві Д16: 1 – вихідний 

стан; 2 – після УЗУО; 3 – після УЗУО із пластиною армко-Fe  

(τ=100 с, А=25 мкм, інертне середовище) 
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За результатами рентгеноструктурного аналізу зразків сплаву Д16 

проведено розрахунки періоду гратки (а) (рис. 8, а), а також розміру ОКР 

(рис. 8, б) та величини мікродеформації кристалічної гратки (ε) (рис. 8, в) 

за методом Холдера-Вагнера. 

 Як відомо, наявність Mg збільшує період гратки Al. Під дією УЗУО у 

сплаві Д16 відбувається виділення преципітатів S-фази (Al2CuMg), що і 

обумовлює збільшення періоду гратки Al. Якщо сплав Д16 в процесі УЗУО 

контактує із пластиною армко-Fe, то продукується значно менша кількість 

S-фази і відповідно період кристалічної гратки Al практично не 

відрізняється від його значення для вихідного стану зразка. 

Розмір ОКР у вихідному стані зразка сплаву Д16 становить ~ 100 нм, 

після УЗУО із пластиною армко-Fe зменшується до ~70 нм, а за 

відсутності армко-Fe – до ~50 нм. Така сама тенденція спостерігається і 

для значень мікродеформації кристалічної гратки: після обробки з 

пластиною армко-Fe рівень мікродеформації збільшується у ~2 рази 

порівняно із вихідним станом (після прокатки), а без армко-Fe – в 

~3,3 рази. Менша величина напружень 2-го роду при обробці сплаву Д16 з 

армко-Fe та більший розмір ОКР пояснюються тим, що енергія удару в 

процесі ІПД частково розсіюється пластиною Fe і тому деформація 

приповерхневих шарів сплаву Д16 відбувається із меншою інтенсивністю. 

Отримані результати свідчать, що ультразвукова ударна обробка пари 

Al–Fe обумовлює інтенсивне масоперенесення атомів Al в Fe (у кількості 

~90 ат.%) і незначне проникнення атомів Fe в Al (до ~12 ат.%). Значна 

концентрація Al у приповерхневих шарах Fe пояснює чому процес УЗУО 

не дозволяє досягти значних змін значень мікротвердості поверхневих 

шарів зразка армко-Fe.  
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Рис. 8 Дифрактограма армко-Fe після УЗУО із зразком сплаву Д16 

(тривалість УЗУО 100 с, амплітуда 25 мкм, інертне середовище) 
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Рис. 9 Зміна періоду кристалічної гратки (а), розміру ОКР (б) та величини 

мікродеформації кристалічної гратки (в) алюмінієвого сплаву Д16: 1 – 

вихідний стан; 2 – після УЗУО; 3 – після УЗУО із пластиною армко-Fe 

(тривалість УЗУО 100 с, амплітуда 25 мкм, інертне середовище) 

 

Зміцнення поверхні сплаву Д16 після УЗУО відбувається у однаковій 

мірі незалежно від наявності або відсутності пластини армко-Fe. Раніше 

[14] нами показано, що збільшення мікротвердості (у 2,5 рази) поверхні 

сплаву Д16 ультразвуковою ударною обробкою в інертному середовищі 

(аргон, гелій) обумовлюється деформаційним нагартуванням – зростанням 

мікронапружень гратки Al, зменшенням розміру зерна – деформаційним 

формуванням нанокристалічної структури, а також виділенням 

нанорозмірних преципітатів зміцнюючої фази Al2CuMg. Вплив цих 

факторів для випадку алюмінієвих сплавів має адитивний характер. Однак 

за наявності пластини армко-Fe у приповерхневих шарах сплаву Д16 

фіксується менша кількість зміцнюючої S-фази, менший ступень 

деформації кристалічної гратки та значно більший розмір ОКР за рахунок 

поглинання енергії удару проміжною пластиною армко-Fe. У той же час 
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після обробки пари Al-Fe, не зважаючи на розсіюючу дію пластини армко-

Fe, досягаються значення мікротвердості поверхні сплаву Д16, що 

практично дорівнюють значенням мікротвердості, отриманим за умов 

УЗУО без пластини армко-Fe. Таким чином існує додатковий фактор, який 

збільшує мікротвердість поверхні сплаву Д16 у присутності армко-Fe. 

вважати отримані дані мікрорентгенівського спектроскопічного аналізу 

свідчать, що таким фактором є механохімічна взаємодія Al з Fe та Cu в 

процесі інтенсивної деформації, яка сприяє утворенню включень 

інтерметалідних фаз системи Al-Cu-Fe. 

Можливість такої взаємодії між Al і іншими металами при УЗУО, а 

також формування інтерметалідів наочно продемонстровані нами на 

прикладі порошків Ni та Ti [1] за допомогою рентгеноструктурного 

аналізу. В даному випадку пари Al-Fe суцільний шар інтерметаліду 

відсутній, оскільки замість порошків використовується пластина армко-Fe, 

і відповідно формування нової фази не вдається зафіксувати методом 

рентгеноструктурного аналізу. Тим не менше, відбувається інтенсивне 

масоперенесення. Вміст Al в армко-Fe досягає ~90 ат.%, а Fe в Al не 

перевищує ~12 ат.%, що пояснюється суттєво різною дифузійною 

рухливістю компонентів [21, 22]. Також слід враховувати різницю атомних 

мас Fe та Al, які становлять 55,85 та 26,98, відповідно, тобто більш легкий 

елемент – Al проникає при ударній деформації більш інтенсивно, ніж 

важкий.  

 

Висновки  

Доведено можливість механічного легування поверхневих шарів 

алюмінієвого сплаву Д16 та армко-Fe шляхом їх спільної ультразвукової 

ударної обробки в інертному середовищі за умов квазігідростатичного 

стиснення.  

Показано, що збільшення мікротвердості поверхні сплаву Д16 

ультразвуковою ударною обробкою за умов контакту із пластиною армко-

Fe (порівняно із вихідним станом сплаву Д16) обумовлене синергетичним 

впливом наступних факторів: зменшенням розміру ОКР, збільшенням 

рівня мікродеформації кристалічної гратки та механохімічною взаємодією 

Al з Cu та Fe в процесі деформації.  
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FORMATION OF PROTECTIVE NANO-LAYERS ON CARBON STEEL 

SURFACE FROM GAS–VAPOR PHASE 

 

V. I. Vorobyova, K. R. Honchar, O. E. Chygyrynets  

 

National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute” 

 

Прискореними гравіметричним методом корозійних випробувань в 

умовах періодичної конденсації вологи встановлено синергетичне 

підвищення інгібуючої ефективності рослинного екстракту при введенні 

алкоксісіланів. Отримані результати поглиблюють наукові основи підбору 

синергетичних компонентів до рослинних екстрактів 

 

Ускоренными гравиметрическим методом коррозионных испытаний 

в условиях периодической конденсации влаги установлено  синергетическое 

повышение ингибирующей эффективности растительного экстракта при 

введении алкоксисиланов. Полученные результаты углубляют научные 

основы подбора синергетических компонентов к растительным 

экстрактам 

 

The results of obtained information will help to deepen scientific principles 

for the development of volatile corrosion inhibitors. Their inhibition action was 

evaluated on corrosion of mild steel under a thin-film electrolyte consisting of 

simulated water using the weight loss method installed a synergistic increase in 

the inhibitory activity of a plant extract when administered alkoxysilanes. 

compounds. The obtained results improve the scientific basis for selection the 

synergistic components in plant extracts 

 

Mild steel is the most common form of steel and because of its low cost it 

is chief material of construction. Mild steel have good strength, hard and can be 

bent, worked or can be welded into an endless variety of shapes for uses from 

vehicles (like cars and ships) to building materials. Because of its unique 

properties like, very cheap, high strength, hardness and easy availability, it has 

wide range of applications in nut bolt, chains, hinges, knives, pipes, magnets, 

military equipment etc. Metal and their alloys are exposed to aggressive 

environment under atmospheric condition during the manufacture, processing, 

storage, or transportation and can accelerate the degradation of the metal, alloys 

and their products. In such cases, the corrosion  prevention  methods like water-

displacing products (oil or grease), water-absorption products (silica gel) and 
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dehumidification are not significant due to high labor, material cost for the 

application  and removal of product and difficulty to calculate specific moisture. 

Corrosion is a fundamental process playing an important role in economics 

and safety, particularly for metals and alloys. Steel is widely used in a broad 

spectrum of industries and machinery, however; it tends to be corroded. The 

corrosion of steel is a fundamental academic and industrial concern that has 

been received a considerable amount of attention. Atmospheric corrosion of 

metals in closed spaces, such as in parcels, and during storage and shipment, can 

be temporarily prevented by the use of certain substances called vapour space 

corrosion inhibitors (VPCI). A vapour phase corrosion inhibitor (VPI) is a 

compound that has the ability to vaporize and condense on a metallic surface to 

make it less susceptible to corrosion. The main advantage of VPIs compared 

with conventional corrosion control methods stems from their gas-phase 

transport. A VPI reaches the metallic surfaces without contacting the surface 

directly. The efficacy, convenience, and cost effectiveness of VPIs made their 

application for rust control almost universal in automotive-manufacturing, steel-

making, ship-building, power generation, and defence production. It was found 

that certain specific VPI formulations can in fact be toxic. Synthetic organic 

inhibitors are widely used to protect metals against corrosion.  

Most of the volatile corrosion inhibitors are synthetic chemicals, expensive, 

and very hazardous to environments. Thus, alternative of environmental-friendly 

VPIs is under consideration. The extract of oilcake rape seeds (Brassicaceae), 

which contains many chemicals compounds, may be used as VCIs [1-5]. The 

authors found that the isopropanol extract of rapeseed meal provides an effective 

level of corrosion protection at the level of 70%. It was known that synergistic 

inhibition effect (synergism) is a combined action of compounds greater in total 

effect than the sum of the individual effects. It was known that synergistic 

inhibition effect (synergism) is a combined action of compounds greater in total 

effect than the sum of the individual effects. In the last two decades, the 

potential of organofunctional silane molecules for the replacement of chrome 

conversion treatments has been the topic of a huge number of studies. Silanes 

have been widely studied as coupling agents between inorganic and organic 

materials since. Concerning corrosion science, a lot of efforts have been made to 

applythese materials as adhesion promoters between metallic substrates and 

organic coatings used for protection against corrosion phenomena. The 

chemistry of silanes and the mechanism of interaction of these molecules with a 

metallic substrate and an organic coating have been widely explained. Taking 

into consideration that (3-aminopropyl) triethoxysilane is a volatile compound 

with equilibrium vapor pressure ps = 1,5 × 10
–6

 mm Hg at 25°C and contains an 

amino group that confers its main properties, then, in combination with the 
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aforementioned, its positive action on the protective properties of VCIs could be 

expected. 

The purpose of the present work is to investigate synergist inhibitory 

activity the extract of oilcake rape seeds and volatile alkoxysilanes.  

 

Experimental 

Materials and apparatus. The corrosion test was carried out using mild 

steel strips. The composition of the mild steel (%): C 60.15; Mn 0.20–0.45; P 

60.03; S 60.035 and Al, P 0.02. First, the strips were polished by emery paper of 

1/0, 2/0 and 3/0 then rinsed with twice-distilled water, degreased and dried at 

room temperature. Extracts of the rapeseed cake was prepared by macerating in 

the 2-propanol alcohol for 48 hours and filtered through filter paper.  

Weight loss measurements were made by specimens of mild steel having 

dimensions of 2.5 cm x 2.0 cm x 0.025 cm, and a hole was drilled in each for 

suspending the samples. The samples were grinded with SiC paper to 1000 mesh 

and were then cleaned in alcohol and rinsed before drying at room temperature. 

The final geometrical area was 25 cm
2
. The gravimetric measurement was 

conducted by suspending the samples in a 250 cm
3
 conical flask with a tight-

fitting rubber cork containing a small dish. The VCIs were dispersed in the dish. 

The samples with freshly prepared surface were mounted on the flask with and 

without 1.0 g inhibitor, respectively. After inhibitor film-forming period of 3 

days, 15 cm
3
 deionized water was added. The test process included cyclic 

warming and cooling of the samples in a corrosion testing chamber of varying 

humidity. One cycle included an 8 h exposure in the thermostat (50 ± 1°C), and 

16 h exposure at room temperature. This set up was kept for 14 days. The mill 

scale on the specimen was removed by using a suitable pickling solution, i.e., 

Clarke's solution (a mixture containing concentrated hydrochloric acid, 2% 

antimony trioxide (Sb2O3) and 5% stannous chloride (SnCl2), washed, dried, and 

then weighed. All the experiments were performed in duplicate and average 

values are reported.  

Corrosion rates and inhibitor effectiveness are calculated by means of the 

following equations: 

     (1) 

 

     (2) 

 

where CRs is in g m
-2

 h
-1

; A is the sample area (in m
2
); W0 is initial weight 

of the sample, and W1 is sample weight (in g) after the immersion period, T is 
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the immersion period (in h), and CR1 and CR2 are the corrosion rates without 

and with inhibitor, respectively. 

The surface morphology and coating were examined by SEM XL 30. 

 

Results and discussion 

The results show that the combined adsorption film extract of oil cake rape 

seeds and volatile alkoxysilanes is a good inhibitor (99,0 %.). However, 

combined use of a plant extract, volatile alkoxysilanes promotes a greater 

increase inhibitory protection, indicating probably the formation of a dense 

structure film on the metal surface. The corrosion rate and inhibition 

effectiveness for the extract of of oilcake rape seeds film-forming specimens 

were 0,1879 g m
-2

 h
-1 

and 70,6%, respectively.  

One of such ways can involve the after effect of VCI (i.e., its ability to 

protect steel on by a protective film even after the inhibitor has been removed 

from the corrosive medium). The after effect can be provided by both relatively 

thick (“phase”) which often form when metal is kept in the vapour phase 

containing a VCI. This effect is based on the irreversible inhibitor adsorption, 

which depends on the chemical structure of the inhibitor. 

 

Table 1 Calculated corrosion rates (g m
-2

 h
-1

) and inhibition efficiency (%) 

for volatile corrosion inhibition test 

Samples Corrosion rate / g m
-2

 h
-1

 IE/% 

Control 0,1879 - 

Extract of oilcake rape seeds 0,0552 70,60 

Extract of oilcake rape seeds and            

(3-aminopropyl) triethoxysilane 
0,0019 99,0 

 

We studied the after effects of films obtained on still samples by immersing 

them in the vapour phase containing this inhibitor. 

The resulting film have been sufficiently stable and completely protected 

the steel in the vapour phase of 3 % NaCl and 1 N Na2SO4 for 5-days and 10 

days, respectively (Table 2).The inhibition efficiency of the steel samples treated 

extract of hop cones were 50,5 and 57,3 % for the 3 % NaCl and 1 N Na2SO4  

respectively.  

The inhibition efficiency of the steel samples treated composition inhibitor 

were 71,0 and 80,3 for the 3 % NaCl and 1 N Na2SO4 respectively. 

Hence, metal protection requires that they are always present in the 

corrosive medium, and can provide metal protection due to the post-treatment 

effect, inhibition efficiency by irreversibly adsorbed molecules. 
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Table 2 Aftereffect of VCI on mild steel in the vapour phase (Test duration 

504 h, time τ of the film formation, 120 h) 

Test conditions Volatile corrosion inhibitor IE/% 

Sample in the vapour 

phase of 3 % NaCl 

Extract of oilcake rape seeds 50,5 

Extract of oilcake rape seeds and                 

(3-aminopropyl) triethoxysilane 
71,0 

Sample in the vapour 

phase of 1 N Na2SO4 

Extract of oilcake rape seeds 57,3 

Extract of oilcake rape seeds and                 

(3-aminopropyl) triethoxysilane 
80,3 

 

The adsorption process due to the action of volatile compounds of rapeseed 

cake extract and volatile alkoxysilanes was monitored with an SEM. SEM 

images are shown in Fig. 1. The surface morphology of the sample before 

exposure to rapeseed cake extract indicates there were a few scratches from the 

mechanical polishing treatment. The following images (Fig. 1 b) are of the steel 

surface after 48 h of exposure for the film-forming of volatile compounds of 

rapeseed cake extract, respectively. It shows a thin and covering surface film 

composed of many particles. Investigation by Stratmann [8] suggested that 

adsorption of VCI may form a few protective monolayers. These particles may 

be mainly composed of the adsorbed of rapeseed cake extract molecule. 

The volatile chemical composition the extract of cake oil rape seeds is 

highly complex containing glycosides, nucleosides, ketone, aldehyde, saturated 

and unsaturated fatty acids, sterols and alkaloids. The most abundant compounds 

were Guanosine (about 10%), Xanthosine (8%), Dimethoxyacetophenone (12 

%), Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy (11.5%) and Oleic, Linoleic and 

Palmitic acid (about 32%).  

The synergistic inhibition effects of the oilcake rape seeds and 

alkoxysilanes on the corrosion of mild steel was studied by weight loss, 

potentiodynamic polarization curves, FT-IR methods. In the presence of water, 

the hydrolyzable alkoxy group tends to form a reactive silanol group (SiOH), 

which reacts with a hydroxyl group on the metal surface to form siloxane (Si–

O–Si) and metalsiloxane (Me–O–Si) covalent bonds. The hydrolysis reaction 

proceeds spontaneously, without catalysts, but acids which are adsorbed on the 

steel surface from the vapor phase a plant extract accelerate the hydrolysis of 

silanes. As a result of the hydrolysis of alkoxylic groups, (3-aminopropyl) 

triethoxysilane is transformed into silanol, the molecules of which interact with 

each other and form siloxane bonds. Because the coupling agents are 
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trifunctional with regard to the alkoxy group, then, as a result of condensation, 

their molecules can form branched and interlaced polyorganosiloxane structures. 

This ability of silanes to undergo hydrolysis and further transformations during 

interactions with water vapors seemed to be very attractive for the purposeful 

development of a nanosized protective coating on metal surfaces from the gas–

vapor phase. 

 

  
a b 

  
c d 

 

Fig. 1 SEM images of the carbon steel surface: (a) initial surface; after 48 h 

exposure for film-forming extract of oilcake rape seeds (b), mixture extract of 

oilcake rape seeds and (3-aminopropyl) triethoxysilane; after 96 h exposure for 

film-forming mixture extract of oilcake rape seeds and (3-aminopropyl) 

triethoxysilane 

 

Conclusions 

A novel volatile corrosion inhibitor (VCI), composition extract of oilcake 

rape seeds and (3-aminopropyl) triethoxysilane, was developed for temporary 
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protection of carbon steel and the maximum inhibition efficiency is about 

99,0%.  
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М. М. Ворон, В. Ю. Сухенко, В. М. Сулева 
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«Київський політехнічний інститут» 

 

У статті розглянуті основні легуючі елементи титанових сплавів, їх 

кількісний вміст і вплив на фазовий і структурний склад титанових 

сплавів 

 

В статье рассмотрены основные легирующие элементы титановых 

сплавов, их количественное содержание и влияние на фазовый и 

структурный состав титановых сплавов 

 

Major alloying elements of titanium alloys and their quantitative effects on 

phase and structural composition of titanium alloys in article are considered 

 

Вступ 

Промислове виробництво титану розпочалося в середині ХХ сторіччя 

і отримало надзвичайно сильну динамку розвитку, в результаті якої 

наприкінці століття світове виробництво титану сягало 100 тис. тон. 

Сьогодні ця цифра є 2,5 рази більшою [1]. Відомо, що основними галузями 

застосування титану та його сплавів є комерційне літакобудування та 

промисловість, а найбільш вживаними є біля десятка марок сплавів, серед 

яких ПТ7-М, ПТ3В, ВТ6, ВТ16, ВТ22, ВТ32, сплав 4201 та їх закордонні 

аналоги [2].  

Легкість,  висока  міцність   в   інтервалі   температур від   кріогенних 

(-250 °С) до помірно високих (300 - 600 °С) і відмінна корозійна стійкість 

забезпечують титанові сплави хороші перспективи застосування в якості 

конструкційних матеріалів в багатьох областях, зокрема в авіації та ін. 

галузях транспортного машинобудування. 

Титанові сплави отримують шляхом легування титану наступними 

елементами (числа в дужках - максимальна для промислових сплавів 

концентрація легуючої добавки в % по масі): Al (8), V (16), Mo (30), Mn 

(8), Sn (13), Zr (10), Cr (10), Cu (3), Fe (5), W (5), Ni (32), Si (0,5); рідше 

застосовується легування Nb (2) та (5). Як мікродобавки застосовуються Pd 

(0,2) для підвищення корозійної стійкості і В (0,01) для подрібнення зерна. 
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Постановка задач дослідження 

Метою статті є дослідження основних легуючих елементів, що 

вводять у титанові сплави для складно легованих сплавів.  

 

Результати досліджень 

Для розуміння впливу легуючих елементів на властивості титанових 

сплавів, розглянемо основні напрямки їх легування. У роботі Моїсеєва [3] 

розглянуті основні підходи щодо поліпшення експлуатаційних 

характеристик титанових сплавів за рахунок вибору легуючих елементів. 

Автор наголошує на доцільності застосування в якості легуючих елементів 

Zr і Sn, які широко використовуються для збільшення 

високотемпературної міцності в титані за рахунок твердорозчинного 

зміцнення, тому що вони не мають істотного впливу на температуру 

поліморфного перетворення, крім того, олово підвищує опір повзучості [4]. 

Для стабілізації α-фази використовують Al і Sn. При цьому 

застосування Sn дозволяє зміцнити α-фазу без окрихчення. Zr є 

нейтральним елементом по відношенні до стабілізації α-фази і при 

кількості до 5% також зміцнює матеріал при кімнатній і проміжних 

температурах. 

Однак такий підхід до легування неминуче призводить до зниження 

пластичності титанових сплавів і в результаті α-сплави, які мають найвищі 

характеристики міцності при високій температурі, як правило, 

характеризуються зниженою пластичністю. 

Одним з перспективних напрямків легування є введення β-

стабілізаторів спільно з α- стабілізаторами, що сприяє збільшенню 

міцності при високій температурі, за рахунок гетерогенізації структури і 

можливості проведення загартування і старіння, що супроводжується 

формуванням необхідної морфології структури і розподілом 

дисперснозміцнюючих часток. 

Основні β-стабілізатори - це молібден і ванадій, більш рідко 

використовується Nb. Метали, з якими титан утворює евтектоїди (β →α + 

TiM) і які, як правило, окрихчують сплав, є Cr, Fe, W і використовуються в 

межах стабільного розчинення в β-фазі. 

Найбільш вживані сплави зазвичай мають бути економно легованими, 

з сумарним вмістом легуючих елементів до 12 % мас (для α- та α+β-

сплавів) і до 20 % мас (для β-сплавів) [5,6]. Тип, кількість та 

співвідношення легуючих елементів забезпечують необхідний фазовий 

склад сплавів, який визначає хіміко-фізичні та механічні характеристики 

матеріалів, відповідно до галузі застосування [7].  

Тим не менш, потреби сучасної техніки та промисловості вимагають 

нових композицій титанових сплавів. Перш за все, враховуючи фізичні 
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властивості титану, мова йде про високоміцні, жаростійкі та жароміцні 

сплави, а також новітні сплави медичного призначення. Склад таких нових 

сплавів зазвичай характеризується вмістом легуючих елементів близько 50 

% мас та кількістю компонентів більше трьох [8]. 

Складнолеговані титанові сплави можна умовно поділити за 

призначенням та характером композиції. Так, наприклад, конструкційні 

складнолеговані титанові сплави можуть містити до 10 легуючих 

елементів, при жорсткому контролі вмісту деяких з них в межах 0,1-0,2 % 

мас. Фазовий склад таких сплавів може бути надзвичайно різноманітним 

та залежати від, власне, легуючого комплексу, термічної та інших видів 

обробки. Для сплавів цього виду характерними є тверді розчини різного 

типу, інтерметалідне зміцнення та можливість регулювання структурно-

фазового стану в широкому діапазоні [7,8]. Властивості таких композицій 

забезпечують їх можливість використання при підвищених температурах, в 

агресивних середовищах, тощо.  

Промисловими представниками складнолегованих титанових сплавів 

є ВТ18У, ВТ25У, ВТ36, ВТ19 та ВТ32 [8]. Важливою особливістю цих 

матріалів є те, що до їх складу входять одночасно легкоплавкі, тугоплавкі 

та леткі елементи з високою пружністю пари. Ці особливості обумовлюють 

іншу складову «складності» легування – технологію одержання [9]. 

Ще одним типом складнолегованих титанових сплавів є сплави на 

основі інтерметалідів. Класичним прикладом та найбільш популярним 

видом цих матеріалів є сплави на основі α2-фази Ti3Al та γ-фази TiAl. 

Складність одержання таких сплавів полягає в точному дотриманні вмісту 

алюмінію [3,10]. Низька пластичність алюмінідів титану (δ ≤ 2%) є 

причиною додаткового легування такими елементами,  як Nb, Cr та W в 

межах 0,5-2 % мас. Велику популярність сплави на основі інтерметалідів 

системи Ti-Al отримали через дуже низьку густину (~3,6 г/см
3
), високу 

жаростійкість та жароміцність при високих температурах (>800 ° С). Їх 

використовують для виробництва лопаток сучасних газотурбінних 

двигунів та обшивки кромок крил літаків. Ефективне застосування таких 

матеріалів здатне зменшувати масу повітряних суден на 2-15% та 

збільшувати ресурс роботи авіадвигунів [10,11]. 

Іншим прикладом складнолегованих сплавів на основі титану є сплави 

системи Ti-Si. Значний інтерес представляють сплави інтерметалідного 

типу «тікад» на основі Ti5Si3 з температурою плавлення вище 2000 °С та 

експлуатаційною температурою вище 1000 °С, які також розглядаються як 

перспективні авіаційні матеріали [12]. Система Ti-Si також має ряд сплавів 

евтектичного типу, які було ефективно випробувано для виготовлення 

елементів двигунів внутрішнього згорання. Випробування показали 

зростання КПД двигуна за рахунок низької теплопровідності матеріалу, а 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

239 

 

підвищення довговічності деталей обумовлено механічними 

властивостями сплавів [13]. Виплавка сплавів системи Ti-Si є не дуже 

складною процедурою, проте характеризується періодом кипіння кремнію 

в розплаві, що може викликати  неконтрольовані втрати металу і 

недотримання хімічного складу [9]. 

Потреби сучасної інвазивної ортопедії і травматології створюють 

вимоги розробки високоміцних нетоксичних матеріалів для виготовлення 

штучних кісток, суглобів та інших деталей-протезів. При цьому, останні 

роки до цих матеріалів висуваються вимоги якомога більшої відповідності 

пружних властивостей протезу властивостям кістки [14]. Зниження модуля 

пружності біосумісного сплаву суттєво збільшує час роботи протезу за 

рахунок збереження кісток та їх меншої деформації.  

Для класичних біомедичних сплавів Co-Cr-Mo величина модуля 

пружності дорівнює 310 ГПа, модуля пружності кістки – 10 ГПа, а 

сучасних «низько модульних» титанових сплавів – 42-55 ГПа [15]. Ці 

сплави переважно є β-сплавами, адже для титану всі нетоксичні для 

організму людини метали є β-стабілізаторами. Типовими композиціями 

«низькомодульних» титанових сплавів є Ti-(4-15)Zr-(18-32)Nb-(2-8)Ta-(8-

15)Sn [16]. Наявність великої кількості легкоплавкого олова суттєво 

ускладнює виробництво таких сплавів, але цим самим стимулює створення 

нових технологічних рішень. 

 

Висновки 

Можна з упевненістю сказати, що сучасні потреби багатьох сфер 

існування людства вимагають створення нових матеріалів та технологій їх 

одержання. Навіть найбільш екзотичні, серед промислових матеріалів, 

титанові сплави досі переживають етап інтенсивного вивчення та розробок 

нових композицій, серед яких особливе місце посідають складнолеговані 

сплави. Поряд із задачею розробки та вивчення цих новітніх матеріалів 

стоїть надзвичайно важлива та перспективна для нас задача створення 

ефективних технологій їх промислового виробництва. 
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УДК 669.714 

 

ДЕФЕКТИ ВИЛИВКІВ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ  

 

М. М. Ворон, В. Ю. Сухенко, В. К. Сухоплещенко 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

У статті розглянуті основні дефекти, що виникають в зливках 

титанових сплавів.  Показано, що зв'язок дефектів з якістю і надійністю 

литих титанових деталей є дуже важливою проблемою. Розглянуті 

механізми утворення таких дефектів як лита поверхня, пористість і 

раковини 

 

В статье рассмотрены основные дефекты, возникающие в слитках 

титановых сплавов. Показано, что связь дефектов с качеством и 

надежностью литых титановых деталей является очень важной 

проблемой. Рассмотрены механизмы образования таких дефектов как 

литая поверхность, пористость и раковины 

 

Major defects arising in the titanium alloy ingots an article considered. 

Communication defect with the quality and reliability of cast titanium parts is a 

very important problem is shown. The mechanisms of formation of defects such 

as molded surface porosity and the shell are considered 

 

Вступ 

Для використання нових і поліпшення традиційних матеріалів 

використовують тугоплавкі і високореакційні метали, характерними 

представниками яких є ніобій, тантал, цирконій, титан і уран.  

В зв'язку з високою хімічною активністю цих металів при підвищених 

температурах, особливо в розплавленому стані, здатністю інтенсивно 

поглинати гази, їх плавка можлива тільки в вакуумі, або в середовищі 

інертних газів. Тому на завершальних стадіях виробництва злитків 

використовують технології  ВДП, ВІП і ЕПП для остаточного рафінування 

та дегазації у вакуумі. 

Галуззю, яка багато в чому визначає економічне благополуччя будь-

якої держави, є енергетика і енергетичне машинобудування. Дані галузі 

неможливо представити без залучення наукового потенціалу і сотень видів 

матеріалів із спеціальними «екстремальними» властивостями. 
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При експлуатації сучасних механізмів, де деякі деталі виготовлені з 

титанових сплавів, як правило, виникають динамічні знакозмінні 

навантаження. Для того щоб їх витримувати титанові вироби повинні мати 

високий рівень механічних властивостей і характеристик. Сучасна 

технологія отримання злитків титанових сплавів, незважаючи на високу 

спорідненість титану до газам, дозволяє отримати якісний метал. Однак 

при порушенні технологічного процесу виробництва в злитках виявляють 

дефекти [1]. 

 

Постановка задач дослідження 

Дослідити вплив дефектів, які утворюються у виливках  на основі 

титану.  

 

Результати досліджень 

Серед титанових сплавів існує близько десяти композицій, які можуть 

використовуватися як жароміцні і жаростійкі. Температурний поріг їх 

використання зазвичай обмежується значенням 500-600°С. Найкращим 

жароміцним титановим сплавом вважається ВТ-18У, він здатен працювати 

до 500 годин при 550-600 °С [2]. Інші розповсюджені жароміцні сплави на 

основі титану – загальновідомі ВТ20, ВТ21, ВТ23 та інші. 

В таблиці 1 наведені механічні характеристики деяких промислових 

титанових сплавів для авіаційної та енергетичної промисловості [3]. 

 

Таблиця 1 Механічні властивості титанових сплавів 

Сплав 

σв, МПа δ% σ100/σ0,2/100, МПа 

Температура, °С Температура, °С Температура, °С 

300 400 500 300 400 500 300 400 500 

ВТ9Л
* 

710 660 640 9 7 8 650/500 620/460 500/280 

ВТ14Л 630 550 - 8 8 - 600/470 - - 

ВТ20Л 670 610 560 10 10 12 600/450 - 430/160 

ВТ21Л 700 670 630 10 11 12 - 600/430 440/180 
*
 При 800 °С σв=250 МПа, δ=5% 

 

З наведених даних щодо титанових сплавів можна зробити висновок 

про їх загальну придатність як жароміцних сплавів в межах температур до 

600°С. До переваг також можна віднести високу технологічність, відмінну 

довговічність та велику питому міцність. Недоліками є досить низька межа 

робочих температур, що обмежує їх застосування. 
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Перспективність титанових сплавів як високотемпературних 

матеріалів спонукає зарубіжних вчених до вдосконалення їх складу. Так, 

наприклад фірма “Deutche Titan GmbH” розробила сплав для колекторів 

вихлопних газів. Сплав відмінно працює при 600 °С. Основа – Ti,  Fe ≤ 2%, 

Si ≤ 0,8%, Al ≤ 1%, (Mo,Ta,Nb,Zr,Mn,Cr,Co,Ni,V) ≤ 3%  [4].  

Компанія “General Electric Со” розробила титановий сплав для 

лопаток останньої ступені ГТД. Сплав має основу титан, Al 6,25%, V 3,5%, 

Sn 2,25%,  Zr 2,25%, Mo 1,75%, Cr 2,25%, Si 0,7%, Fe 2,3% [5].  

Якщо розглянути основні спецметалургійні способи отримання 

титанових сплавів з мінімальними хімічними і механічними 

неоднорідностями, то можна виділити наступні недоліки: 

- забезпечуючи високу загальну чистоту металу, ВІП не попереджує 

утворення звичайних дефектів литва лікваційного та усадкового 

походження. Наприклад, розповсюдженою в злитках металу ВІП є осьова 

сигрегація, а пористість таких злитків зазвичай навіть більша ніж в 

багатьох, отриманих іншими методами. Це пов’язано з інтенсивним 

виділенням газів у вакуумі [6]. 

- ПДП, в силу своїх особливостей, не є методом, придатним для 

виплавки сплавів, компоненти яких мають великі різниці в температурах 

плавлення. 

- ВДП, з точки зору ефективності рафінування, має екранування ванни 

металу торцем електрода. В цьому випадку видалення домішок 

здійснюється через вузький кільцевий зазор між електродом та стінками 

кристалізатора, що суттєво уповільнює видалення домішок [7]. При цьому 

значна кількість домішок конденсується на поверхні електроду та стінках 

кристалізатора, що вище розплаву і домішки знов потрапляють в метал. 

Час витримки рідкого металу в вакуумі при ВДП обмежений через розриви 

дуги при сповільненій подачі заготовки.  Крім того, технологія ВДП не 

дозволяє вирішувати проблеми дефектів у вигляді включень з низькою 

густиною і тугоплавких включень з високою густиною [8]. 

- ЕПП – це висока енергоємність процесу, значні втрати металу на 

угар та залежність від високого вакууму (10
-3

 – 10
-5

 мм. рт. ст.) [9,10]. 

Тим не менш, ЕПП являється найбільш ефективним способом 

одержання високоякісних титанових злитків [11].  

Фасонні титанові виливки застосовуються для виготовлення найбільш 

відповідальних деталей. У цих виливках, як і в будь-яких інших, 

зустрічаються різні ливарні дефекти (раковини, пористість, неспаї, пригар і 

т.п.), що знижують надійність деталей при експлуатації. Кількість і 

характеристики дефектів регламентуються в нормативній документації, 

однак норми допустимості їх не завжди об'єктивні. Якщо ж врахувати, що 

в літературі відомості про вплив дефектів на властивості ливарних 
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титанових сплавів зустрічаються вкрай рідко, стає зрозумілим, чому 

конструктор відноситься до титановим відливок з недовірою, призначає на 

них додатковий коефіцієнт безпеки. 

Зв'язок дефектів з якістю і надійністю литих титанових деталей є дуже 

важливою проблемою. 

 

Лита поверхня 

Литі титанові сплави по рівню втомної міцності значно поступаються 

своїм деформованим і термічно обробленим аналогам.  На 15-20% знижує 

втомну міцність лита поверхня. Однак повністю пояснити низькі значення 

втомної міцності наявністю такої поверхні можна, оскільки навіть при 

випробуваннях полірованих зразків межа втоми литого сплаву на 30-50% 

нижче, ніж деформованого. 

Причиною цього є, скоріше за все, голчаста структура мартенситного 

типу, що виходить на поверхню металу. Вплив такої структури на міцність 

від утоми металу пояснюється механізмом втомного руйнування (рис. 1). 

запропонованим Котреллом-Холлом.  

За час одного напівциклу напруги джерела S1i і S2 генерують 

дислокації, що рухаються по різних площинах ковзання, в результаті на 

поверхні утворюються сходинки, спрямовані в різні боки. Якщо джерела 

дислокацій працюють поперемінно, то кожен раз вони змішаються щодо 

початкової площини ковзання, утворюючи виступи і западини на поверхні 

зразка. Надалі при збільшенні розмірів екструзії і інтрузій вони переходять 

в тріщини. Цей механізм отримав часткове підтвердження в дослідженнях 

Вуда, який встановив п'ять стадій втомного руйнування. 

 

 
 

Рис. 1 Стадії утворення втомної тріщини по Котреллу-Холлу 

 

Три з них, виявлені Вудом за допомогою методу косих шліфів, 

представлені на рис. 2. з якого видно, що на першій стадії утворюються 

стійкі смуги ковзання, на третій - активні зони зсуву, що нагадують сітку 

локальних тріщин, і на четвертій - підповерхневі тріщини, що переходять 
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потім в магістральну. Можна вважати, що коли структура 

приповерхневого шару металу сприяє, то всі стадії утворення тріщини 

скорочуються за часом і сумарна втомна міцність зменшується. 

 

  
 

Рис. 2 Стадії утворення втомних  тріщин по Вуду 

 

Раковини 

В даний час практично немає опублікованих даних про вплив 

діаметра, глубини і кількості подібних дефектів на міцність від утоми 

ливарних титанових сплавів, тому було вирішено на основі методу 

математичного планування експериментів отримати залежність між 

перерахованими характеристиками дефектів і живучістю зразків зі сплавів 

BT5Л і ВТ20Л при заданому рівні втомної навантаження. З цією метою на 

зразки сверлінням  наносили дефекти необхідного діаметра, глибини і в 

потрібній кількості. Обробка результатів випробувань показала, що 

живучість зразків зі сплаву BT5Л в великій мірі залежить від діаметра, 

глибини дефекту, потребуємого  діаметра до глибини і практично не 

залежить від кількості дефектів. У той же час живучість зразків зі сплаву 

BT20Л найбільшою мірою залежить саме від кількості дефектів [12]. 

Різниця в поведінці двох сплавів при втомних випробуваннях 

пояснюється тим, що у сплаву ВТ5Л зона перенапружень навколо дефекту 

простягається на значно меншу відстань, ніж у сплаву BT20Л і взаємодія 

зон від сусідніх дефектів не відбувається. взаємодії зон від сусідніх 

дефектів не відбувається.  В результаті руйнування сплаву BT5Л 

починається завжди з переважаючого дефекту, а сплаву ВТ20Л - в зоні між 

дефектами. Отже, при оцінці якості виливків зі сплаву ВТ5Л слід звертати 

увагу на характер і розміри дефекту, зі сплаву BT20Л - на відстань між 

сусідніми дефектами. У нормативної же документації відмінностей між 

сплавами не робиться. 

 

Пористість 

До пористості відносять дрібні раковини розміром до 1 мм, що мають 

груповий характер розташування. Оскільки описати всі можливі комбінації 
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з пір не представляється можливим, пористість зазвичай висловлюють 

критерієм ∆, чисельно рівним відношенню щільності пористого і щільного 

сплавів. Для досліду були виготовленні зразки  з простістю від 0 до 3%. 

Вони були поділені на п’ять груп, і  піддані звичайним  статичним 

випробуванням, і випробуванням на повторно-статичний розтяг  при базі 

2*10
4 
циклів. 

Результати випробувань представлені на рис. 4 і 5. Як видно, статичні 

властивості, за винятком межі міцності, сильно змінюються при зміні 

пористості, дещо менш чутливою характеристикою виявляється втомна 

міцність.  

 
 

Рис. 3 Залежність механічних властивостей сплаву  ВТ5Л від пористості 

зразків 

 
Рис. 4 Вплив пористості зразків на малоциклову втому сплаву ВТ5Л 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

247 

 

 Висновки 

 В процесі дослідження титанових сплавів була виявлена їх загальна 

придатність як жароміцних сплавів в межах температур до 600°С, їх висока 

технологічність, відмінна довговічність та велика питома міцність. 

Серед розглянутих спецметалургійних способах отримання титанових 

сплавів були виділені їх недоліки.  

В результаті дослідження литих титанових сплавів були виявлені такі 

дефекти у титанових виливках як лита поверхня, раковини і пористість. 

При розгляданні кожного з них виявили: 

- коли структура приповерхневого шару металу сприяє, то всі стадії 

утворення тріщини скорочуються за часом і сумарна втомна міцність 

зменшується. 

- живучість зразків зі сплаву BT5Л в великій мірі залежить від 

діаметра, глибини дефекту. У той же час живучість зразків зі сплаву 

BT20Л найбільшою мірою залежить саме від кількості дефектів. 

- статичні властивості, за винятком межі міцності, сильно змінюються 

при зміні пористості, дещо менш чутливою характеристикою виявляється 

втомна міцність.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННОГО НАГРЕВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ БОРИДОВ И КАРБИДОВ 

 

Г. В. Галевский, В. В. Руднева, И. В. Ноздрин,  

С. Г. Галевский, К. А. Ефимова 

 

ФГБОУ ВПО  

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

Узагальнено досвід виробництва і вивчення властивостей 

нанокристалічних боридов і карбідів хрому, титану, кремнію. Описана 

конструкція і особливості експлуатації використовуємого для 

виробництва плазмометалургійного комплексу з трьохструменевим 

вертикальним, прямоточним реактором потужністю 150 кВт. Визначено 

технологічні, теплотехнічні та ресурсні характеристики реактора. 

Наведено параметри синтезу боридів і карбідів, їх основні 

характеристики в нанодисперсному стані та апаратурно-технологічна 

схема їх виробництва. Проведено оцінку техніко-економічних показників 

лабораторних і промислових рівнів отримання боридов і карбідів та стану 

відповідного сегменту світового ринку 

 

Обобщен опыт производства и изучения свойств нанокристаллических 

боридов и карбидов хрома, титана, кремния. Описана конструкция и 

особенности эксплуатации используемого для производства 

плазмометаллургического комплекса с трехструйным вертикальным, 

прямоточным реактором мощностью 150 кВт. Определены 

технологические, теплотехнические и ресурсные характеристики 

реактора. Приведены параметры синтеза боридов и карбидов, их основные 

характеристики в нанодисперсном состоянии и аппаратурно-

технологическая схема их производства. Проведена оценка технико-

экономических показателей лабораторных и промышленных уровней 

получения боридов и карбидов и состояния соответствующего сегмента 

мирового рынка 

 

Experience of production and studying of properties of nanocrystal borides 

and carbides of chrome, the titan, silicon is generalized. The design and features 

of operation of the рlasmametallurgical complex used for production with the 

three-jet vertical, 150 kW direct-flow reactor is described. Technical, 

heattechnical and resource characteristics on the reactor are defined. 
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Parameters of synthesis of borides and carbides, their main characteristics are 

specified in a nanodisperse state and the hardware and technological scheme of 

their production. The assessment of technical and economic indicators of 

laboratory and industrial levels of receiving borides and carbides and a 

condition of the corresponding segment of the world market is carried out 

 

Введение 

В 2011 году в мире впервые произведено свыше 1,5 млрд. т стали – 

самого массового конструкционного материала. В структуре 

конструкционных материалов на долю сплавов на основе железа 

приходится 95 %, цветных металлов и сплавов – 4 %, всех остальных – 

менее 1 %. Однако последняя группа представлена материалами 

специального назначения, достаточно широка по номенклатуре и 

жизненно необходима современной цивилизации. В нее входят материалы, 

соответствующие критериям «тугоплавкость», «сверхтвердость», 

«жаростойкость» и «жаропрочность», без которых невозможно решение 

многих инновационных научно-технологических и конструкторских задач. 

Поэтому в этой группе важное место занимают материалы на основе 

карбидов, боридов, нитридов, силицидов и их композиций. В развитии их 

национальной технологической базы можно выделить следующие этапы. В 

50-60-е годы в основном усилиями Института проблем материаловедения 

и Института сверхтвердых материалов НАН Украины исследованы 

свойства и разработаны технологии их производства и применения. В 70-

80-е годы рядом территориальных научных центров на базе академических 

институтов в Москве, Киеве, Риге, Новосибирске предприняты усилия по 

развитию производства и применения этих материалов в 

высокодисперсном состоянии. 2000-е годы ознаменовались 

технологическим подъемом, который продолжается до сих пор и 

охватывает освоение нанотехнологий и наноматериалов на новом витке. 

В настоящее время по объему проводимых нанотехнологических 

исследований Россия входит в лидирующую группу, но значительно 

уступает по производству нанопродукции и её экспорту [1 – 8]. В 

соответствии с президентской инициативой от 24 апреля 2007 г. 

«Стратегия развития наноиндустрии» создана система государственной 

поддержки этого научно-прикладного направления, обеспечивающая 

объединение ресурсов государства и частного бизнеса и их концентрацию, 

развитие национальной нанотехнологической инфраструктуры, 

повышение эффективности коммерциализации наноразработок и их 

трансферта, фокусирование усилий на наиболее привлекательных в 

коммерческом плане направлениях. В число таких направлений входят 

функциональные, конструкционные и композиционные наноматериалы. 
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В Сибирском регионе Российской Федерации фундамент 

плазмометаллургических нанотехнологий высокотемпературных 

сверхтвердых материалов был заложен научной школой академика РАН 

М.Ф. Жукова, объединившего в начале 70-х годов усилия научных 

коллективов ряда академических, отраслевых и учебных институтов 

Западной и Восточной Сибири в направлении лабораторного получения и 

применения нанопорошков различного назначения, результаты которого 

нашли отражение в изданных впоследствии в России и за рубежом 

многотомных сериях «Низкотемпературная плазма» (главный редактор 

академик РАН М.Ф. Жуков), «Thermal plasma in the technology of new 

materials» (science editor academician RAS M.F. Zhukov), «Наноматериалы и 

нанотехнологии в производстве карбида кремния» (научный редактор 

профессор Г.В. Галевский) и др. В ходе исследований была подтверждена 

работоспособность плазмотехнологического оборудования, возможность 

синтеза карбидов, боридов, нитридов в наносостоянии и применения их в 

новых сферах. Однако происшедшие в России на рубеже 90-х годов 

социально-экономические изменения привели к прекращению инвестиций 

в это направление, сделали невозможным и невостребованным переход на 

промышленный уровень и коммерциализацию разработок. 

В условиях начавшегося в XXI столетии нанотехнологического подъема 

представляется, что продолжение проведенных ранее исследований в 

направлении организации промышленного плазмометаллургического 

производства высокотемпературных химических соединений и определения 

приоритетных сфер их применения в керамических, гальванических, 

металлургических и других технологиях является важной научной и народно-

хозяйственной задачей, соответствующей Государственной программе 

«Развитие науки и технологий на период до 2020 года». 

Целью настоящей работы является обобщение многолетнего опыта и 

результатов, достигнутых Сибирским государственным индустриальным 

университетом (СибГИУ) в создании профильного оборудования и 

освоении технологий производства нанодисперсных боридов и карбидов 

хрома, титана и кремния. Выбор в качестве объекта исследования 

технологии производства этих боридов и карбидов обусловлен 

благоприятным сочетанием у них потребительских свойств (твердости, 

тугоплавкости, износостойкости и жаропрочности); доступностью сырья; 

относительной простотой печного синтеза как базовой технологии; 

устойчивым спросом со стороны потребителей, особенно в качестве 

наплавочных материалов, материалов функциональных покрытий и 

модифицирующих комплексов, повышающих жизненный цикл изделий и 

инструментов в 3 – 4 раза; реальной возможностью достижения новых 

эффектов при применении их в наносостоянии. 
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Плазмотехнологическое оборудование: устройство, работа, 

характеристики 

Для экспериментального исследования синтеза боридов и карбидов и 

их производства совместными усилиями СибГИУ и НПФ «Полимет» 

создан промышленный плазмотехнологический комплекс (рисунок 1), 

превосходящий по основным характеристикам известные созданные ранее 

опытные варианты. Конструкции плазмотронов, камеры смешения, 

дозатора шихты, рукавного фильтра защищены патентами РФ № 66877, 

107440, 108319, 184916. Основные характеристики реактора приведены в 

таблице 1. Более подробно теплотехнические, ресурсные и 

технологические характеристики реактора описаны в работе [9]. 

Плазмотехнологический комплекс включает трехструйный реактор и 

системы электро-, газо-, водоснабжения и вентиляции, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, дозирования шихтовых 

материалов, улавливания нанодисперсных продуктов и обезвреживания 

отходящих технологических газов. 

 

 
 

Рис. 1 Промышленный плазмотехнологический комплекс 
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Таблица 1 Основные характеристики реактора 

Характеристики Значения 

Мощность, кВт 150 

Тип реактора 

трехструйный 

прямоточный 

вертикальный 

Тип плазмотрона, мощность, кВт ЭДП-104А, 50 

Плазмообразующий газ азот 

Масса нагреваемого газа, кг/ч 32,5 

Внутренний диаметр, м 0,054 

Объем реактора, м
3
 0,001 

Характеристики Значения 

Футеровка канала реактора диоксид циркония 

Температура плазменного потока, К 5400 (L*=0) – 2200 (L=12) 

Температура футеровки, К 1549 (L=0) – 770 (L=12) 

Удельная электрическая мощность, МВт/м
3
 2142 

Ресурс работы:  

– анода 

– катода 

 

3125 

112 

Загрязнение карбидов и боридов продуктами 

эрозии, % 

– анода 

– катода 

 

 

Cu – 0,0000954 

W – 0,0000002 

L* – относительная длина реактора 

 

Для генерации плазменного потока используются три электродуговых 

подогревателя газа (плазмотрона) ЭДП-104АМ  мощностью до 50 кВт каждый, 

установленные в камере смешения под углом 30 градусов к оси реактора. 

Плазмотроны ЭДП-104АМ работают на постоянном токе при следующих 

параметрах электрической дуги: напряжение дуги до 250 В, ток до 200 А. 

Стабилизация электрической дуги – газовихревая за счёт тангенциального 

ввода плазмообразующего газа через специальное закруточное кольцо. Аноды 

плазмотронов выполнены медными водоохлаждаемыми с внутренним 

диаметром 0,008 м с практически неограниченным ресурсом работы при 

наличии охлаждения и эксплуатации в камере смешения с углом наклона 

плазменных струй 30°. Катоды плазмотронов состоят из медных 

водоохлаждаемых корпусов и катодных вставок из торированного вольфрама 

(для снижения работы выхода электронов) диаметром 0,003 м с ресурсом 

работы 100 – 120 часов. Включение плазмотронов осуществляется с помощью 

осциллятора. В отличие от базовой модели в плазмотронах ЭДП-104АМ в 

качестве плазмообразующего газа может использоваться азот технической 
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чистоты с содержанием кислорода до 1,5 – 2,0 % об., что в настоящее время 

соответствует реальному составу поставляемого технического азота. 

Электропитание плазмотронов осуществляется от тиристорного 

преобразовательного агрегата серии АТ4–750/600, имеющего крутопадающую 

вольт-амперную характеристику и следующие рабочие параметры: мощность, 

кВт – 450; выпрямленное напряжение, В – 600; выпрямленный ток, А – 750; 

КПД в номинальном режиме, % – 96; напряжение питающей сети, кВ – 6. 

Конструкция камеры смешения обеспечивает эффективные ввод в 

реактор высокодисперсного сырья, перемешивание его с плазменным 

потоком и практически неограниченный ресурс работы анодов 

плазмотронов. Камера смешения соединена с секционированным 

водоохлаждаемым каналом, имеющим внутренний диаметр 0,064 м. 

Камера смешения и секции реактора выполнены из нержавеющей стали. 

Подача высокодисперсного сырья в камеру смешения осуществляется с 

помощью водоохлаждаемой фурмы. Фурма используется также для подачи 

в реактор газообразного углеводорода. Для снижения радиального 

градиента температуры в пристеночной зоне канал реактора футеруется 

изнутри высокотемпературным теплоизоляционным материалом. 

Для дозирования порошкообразного сырья применяется дозатор 

смешанного электромеханического и газовихревого типа периодического 

действия со съёмным цилиндром – приёмником порошкообразного сырья, 

предназначенным для малосыпучего высокодисперсного сырья. 

Система улавливания включает осадительную камеру, где температура 

технологических газов снижается до 2800 – 2000 К и улавливается до 10 % 

нанопорошка, и два работающих поочерёдно рукавных фильтра (улавливающих 

до 85 % нанопорошка). В осадительную камеру с помощью водоохлаждаемого 

зонда вводится реагент, пассивирующий и коагулирующий нанопорошки. 

Фильтры выполнены с водоохлаждаемым корпусом, регенерацией 

фильтрующего рукава обратной продувкой сжатым газом (азотом). 

Фильтрующая ткань – сетка из хромоникелевой стали саржевого плетения.  

Плазмотехнологический комплекс превосходит известные 

лабораторные и опытно-промышленные варианты по мощности в 4 – 5 раз, 

ресурсу работы в 3 – 4 раза, производительности в 2,5 – 3,5 раза. 

 

Производство и свойства нанопорошков боридов и карбидов 

Результаты исследования плазмотехнологических вариантов получения 

боридов и карбидов и их реализации достаточно подробно описаны в целом 

ряде публикаций, изданных в различное время, в том числе [10-11]. 

Разработка и освоение плазмотехнологического производства боридов 

и карбидов хрома, титана и кремния включает два этапа: 1) исследование 

процессов боридо- и карбидообразования и физико-химических свойств 
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боридов и карбидов в наносостоянии; 2) промышленное освоение 

исследованных технологических вариантов. 

На первом этапе проводятся моделирование взаимодействия 

сырьевого и плазменного потоков, экспериментальное исследование, 

обсуждение механизма боридо- и карбидообразования, физико-химическая 

аттестация нанодисперсных продуктов. Ниже приведены уравнения, 

описывающие зависимости содержания боридов и карбидов от основных 

технологических факторов (1) – (5), допустимые пределы изменения 

параметров боридо- и карбидообразования в условиях промышленного 

реактора мощностью 150 кВт, основные характеристики боридов и 

карбидов (таблица 2) и их микрофотографии (рисунок 2). 

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 

Рис. 2 Микрофотографии нанопорошков борида и карбонитрида  

хрома (а, б), борида и карбида титана (в, г), карбида кремния (д, е) 
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[CrB2] = -413,53 + 0,09695 Т0 + 2,283 [В] + 0,1736 {Н2} – 0,00058 Т0 [В]; (1) 

 

[Cr3(C0,8N0,2)2] = -66,12 + 0,03 Т0 – 0,42 {Н2} – 0,14 {N} – 0,00002 Т0 {N}; (2) 

 

[TiB2] = -412,41 + 0,09489 Т0 + 2,196 [В] + 0,1597 {Н2} – 0,00061 Т0 [В]; (3) 

 

[TiC] = 17,3211 + 0,0105 Т0 – 0,0156 Тз + 0,1859 {СН4} – 3,432{Н2} – 0,4078{N};(4) 

 

[SiC] = 86,50 + 0,00273 Т0 – 0,0064 Тз – 0,144 {СН4} + 0,00007 Тз {СН4}, (5) 

 

где Т0 – начальная температура плазменного потока, К;  

Тз – температура закалки продуктов боридо- и карбидообразования;  

[В] – содержание бора в шихте (в % от стехиометрически 

необходимого);  

{СН4} – количество углеводорода (в % от стехиометрически 

необходимого);  

{Н2} – концентрация водорода в плазмообразующем газе, % об.;  

{N} – количество атомарного азота в плазмообразующем газе (в % от 

стехиометрически необходимого для образования циановодорода). 

 

На втором этапе разрабатываются нормативно-техническая 

документация (технические условия и технологические процессы) и 

аппаратурно-технологические схемы предлагаемых к реализации в 

условиях НПФ «Полимет» технологических вариантов производства 

боридов и карбидов, определяются основные технико-экономические 

показатели. На рисунке 3 приведена в качестве примера аппаратурно-

технологическая схема производства карбонитрида (I) и карбида (II) 

хрома. 

 

Экономическая оценка 

Переход к промышленному производству нанопорошков боридов и 

карбидов создает реальные предпосылки для их широкого введения в 

обращение, по крайней мере, на отечественном рынке наноматериалов. В 

таблице 3 приведено сопоставление основных технико-экономических 

показателей получения карбида и борида хрома и карбида кремния в 

лабораторных и промышленных условиях. 

За рубежом основными разработчиками и производителями 

наноматериалов на основе боридов и карбидов являются научно-

производственные фирмы «Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.» 

(США), «Tokyo Tekko Co»  (Япония), «Hefei Kaier Nanotechnology & 

Development Ltd. Co» (Китай), «NEOMAT Co» (Латвия), «PlasmaChem 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

257 

 

GmbH» (Германия), предлагающие их по цене порядка 1200 долл.США/кг 

при сопоставимом уровне качества и дисперсности [5-9].  

 

3

Сr3(C0,8N0,2)2 (ТУ 40-АЖПТ-001-2013)

6

вода
5

Азот

(ГОСТ 9293-74)

H2, N2, CO2

р-р NaOH

N
aC

N

На упаривание

 H2, N2, CO2, HCN

р-р NaOH 

(pH 10-12)

2

Метан (природный газ)

T=5400-5600 K

 = 10
-3

 c

1
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Т=293-303 К
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Т=293-303 К

Метан
Метан

4

10

вода

I II

 
 

Рис. 3 Аппаратурно-технологическая схема производства карбонитрида (I) и 

карбида хрома (II): 1 – дозирование шихты; 2 – синтез; 3, 4 – отделение 

целевого продукта; 5 – абсорбционный вариант обезвреживания 

отходящих газов; 6, 7 – рафинирование карбонитрида хрома и контроль 

его характеристик; 8, 9 – рафинирование карбонитрида хрома и его 

дополнительная карбидизация;  

10 – контроль характеристик карбида хрома 

 

Таблица 3 Сравнение технико-экономических показателей получения  

нанопорошков в лабораторных и промышленных условиях 

Технико-экономические  

показатели 
CrB2 Cr3C2 SiC 

Максимальная мощность реактора, кВт 150/50 150/50 150/50 

Содержание основной фазы, % 95,0*/81,0** 96,0/81,0 99,0/94,0 

Окисленность х10
7
, кг кислорода/м

2 
8-10/18-20 12-14/9-11 0,8/6,7 

Производительность, т/год на один 

реактор 
3,2/0,5 3,6/0,6 3,1/1,8 

Интенсивность, кг/ч∙м
3
 1365/265 1360/245 1210/605 

Удельный расход эектоэнергии, тыс.кВт∙ч/т 75/145 69/140 74/115 

Себестоимость, тыс.руб/кг 6,2/15,8 6,6/14,5 6,0/11,0 

*/**  – промышленный и лабораторный уровни 
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Выводы 

Проведенный анализ подтверждает выход плазмотехнологического 

производства высокотемпературных сверхтвердых боридов и карбидов 

титана, хрома и кремния на промышленный уровень при использовании в 

качестве базовой модели технологического комплекса с трехструйным 

прямоточным реактором мощностью 150 кВт. Переход на промышленный 

уровень производства обеспечивает достижение качественных и технико-

экономических показателей, сопоставимых с зарубежными аналогами, и 

конкурентоспособность реализуемых научно-технических разработок.  

Работа выполнена в Сибирском государственном индустриальном 

университете в рамках проектной части государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

11.1531/2014/К. 
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УДК 669.14.017.252.3 

 

ОБ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 

ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЯХ 

 

А. А. Глотка 

 

Запорожский национальный технический университет 

 

В работе рассмотрена природа формирования эвтектических 

карбидов в экономнолегированных быстрорежущих сталях с 

дополнительным введением ниобия и титана. Обсуждаются изменения 

химического состава матрицы и карбидов в зависимости от этапов 

термической обработки. Установлено, что эксплуатационные свойства 

находятся на удовлетворительном уровне. Рекомендовано 

экспериментальную сталь как заменитель классической Р6М5. 

Ключевые слова: эвтектические карбиды, быстрорежущая 

экономнолегированная сталь, термическая обработка, титан, ниобий, 

микроструктура  

 

В роботі розглянуто природа формування евтектичних карбідів в 

економнолегованих швидкоріжучих сталях з додатковим введенням ніобію 

і титана. Обговорюються зміни хімічного складу матриці і карбідів в 

залежності від етапів термічної обробки. Встановлено, що 

експлуатаційні властивості знаходяться на задовільному рівні. 

Рекомендовано експериментальну сталь як замінник класичної Р6М5. 

Ключові слова: евтектичні карбіди, швидкоріжуча економнолегована 

сталь, термічна обробка, титан, ніобій, мікроструктура 

 

The paper considers the nature of the formation of eutectic carbides in 

sparingly alloyed speed steels with additional introduction of niobium and 

titanium. Discusses changing the chemical composition of the matrix and 

carbide phases depending on the thermal treatment. It has been established that 

the performance properties are satisfactory. Recommended as a substitute for 

the experimental steel Р6М5 classic. 

Keywords: eutectic carbides, cutting sparingly alloyed steels, heat 

treatment, titanium, niobium, microstructure 

 

Введение  

В связи с возрастающим дефицитом основных легирующих элементов 

(W, Mo, Co, V) становится актуальным проведение работ по созданию 
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более экономнолегированных быстрорежущих сталей, чем сталь «базовой» 

производительности Р6М5, применяемой для обработки при обычных 

скоростях резания углеродистых и среднелегированных конструкционных 

сталей с прочностью 900-1000 МПа (HB 150-200), а также нержавеющих 

сталей 1. 

Длительное время сталь Р18 была единственной быстрорежущей 

сталью, применяющейся для всех инструментов и различных условий 

резания. Но уже с 1939-40г.г. начали предприниматься меры по созданию 

быстрорежущих сталей с меньшим содержанием вольфрама без заметного 

ущерба для основных свойств. В частности, в США разрабатывается сталь 

S6-5-1 (М2), которая в настоящее время является основной маркой 

быстрорежущей стали во всех развитых странах. Приблизительно в эти 

годы в СССР были разработаны малолегированные стали типа Р0М3Ф3, 

Р3М3Ф2, Р3АМ3Ф3, которые уступают, как правило, стали Р6М5, 

обеспечивая достижение лишь около 75-80% ее производительности 2. 

Попытки улучшения свойств сталей, по созданию более экономичных, 

предпринимались и делаются путем дополнительного легирования и 

модифицирования менее дефицитными элементами, чаще всего 

карбидообразующими, азотом, РЗМ и др. Однако, данные о влиянии этих 

элементов на свойства быстрорежущих сталей не однозначны, более того, 

зачастую довольно противоречивы. Подобные же противоречивые мнения 

имеют место в частности и в вопросе о влиянии титана и ниобия. В 

настоящее время титан и ниобий привлекают все большее внимание как 

заменитель ванадия в быстрорежущей стали 3. Но несмотря на наличие 

большого чиста патентов и авторских свидетельств, титано- и 

ниобийсодержащие быстрорежущие стали в национальных стандартах 

отсутствуют. 

Также широко в последние годы разрабатываются технологии по 

утилизации высоковольфрамовых отходов промышленности для выплавки 

инструментальных сталей 4,5. Но характеристики материала не всегда 

возможно получить на высоком уровне, вследствие большого количества 

вредных примесей в ломе. 

 

Постановка задачи  

В данной работе предприняты попытки по комплексному 

исследованию влияния титана и ниобия на формирование структуры 

экономнолегированной быстрорежущей стали, с целью более глубокого 

понимания карбидных фазовых превращений, которые влияют на условия 

формирования потребительских свойств. 
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Материал и методика исследований  

В работе использовалась сталь типа Р3АМ3Ф2, которая 

дополнительно легировалась ниобием (в количестве 1,26-1,28%(масс.)) и 

титаном (0,2% (масс.) по первому варианту и 1,55% (масс.) по второму 

варианту) (табл.1). Эти элементы были выбраны вследствие высокого 

сродства с углеродом и возможностью образовывать специальные 

карбиды, которые приводят к увеличению эксплуатационных свойств 

материала.  

 

Таблица 1 Химический состав исследуемых сталей (массовая доля) 

М
ар

к
а 

ст
ал

и
 

Способ анализа C W Mo V Cr Nb Ti Fe 

Р
3
А

М
3
Ф

2
Б

1
Т

 

(с
о
ст

а
в
 №

1
) Хим. анализ 1,18 3,05 2,82 1,96 4,1 1,26 0,24 Ост. 

Тв.р-р 

данные 

микро-

анализа 

Отжиг - 2,26 1,48 1,08 2,64 0,09 0 90,08 

Закалка - 2,05 1,43 1,09 2,53 0,06 0 90,62 

Отпуск - 2,31 1,42 1,12 2,54 0,12 0 89,63 

Р
3
А

М
3
Ф

2
Б

1
Т

1
 

(с
о
ст

а
в
 №

2
) Хим. анализ 1,41 3,05 2,82 1,94 4,05 1,28 1,55 Ост. 

Тв.р-р 

данные 

микро-

анализа 

Отжиг - 2,81 1,62 1,38 1,35 0,08 0,03 90,21 

Закалка - 2,61 1,66 1,10 1,27 0,08 0,02 90,17 

Отпуск - 2,61 1,82 1,18 1,59 0,06 0,04 90,71 

 

Образцы для исследования эвтектических карбидов в литом металле 

вырезали из осевой зоны поперечных темплетов, отобранных из средней 

по высоте части слитков массой 20 кг. Предварительно слитки подвергали 

отжигу при 850С, 2 часа, а затем термообработке: закалке 1210С и 

отпуску при 560С по одному часу трижды. Такая термообработка была 

приведена для образцов обоих составов.  

После обработки стали показывали вторичную твердость и 

красностойкость на уровне 66 и 60 HRC соответственно, а прочность 

находилась в пределах 3400-3500 МПа.  

Для исключения методической погрешности исследуемые образцы 

паковали в одну обойму. Шлифовали, полировали, а затем подвергали 

тепловому травлению для выявления карбидов. Данный методологический 

прием позволяет достоверно оценить содержание элементов в 

микрообъеме, методом РСМА, из-за незначительной окисной пленки на 

поверхности объектов анализа, не приносящей значительных искажений в 
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определении интенсивностей характеристического рентгеновского 

излучения. В то же время, даже незначительные степень легирования 

различными элементами изменяет цветовую гамму (как карбидов, так и 

матрицы), что позволяет четко идентифицировать различные структурные 

составляющие материала.   

Рентгеноспектральный микроанализ был выполнен на растровом 

электронном микроскопе РЭМ-106И при следующих условиях: 

ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 20нА. 

Исследование состава карбидов проводили по точкам, регистрируя 

интенсивность характеристического излучения K - линий титана, ванадия, 

хрома, железа и L линий ниобия, молибдена, вольфрама, предварительно 

выбрав карбиды по изображению их в тоне поглощенных электронов. В 

качестве эталонов использовали чистые элементы. Так как углерод не 

измерялся, то он просчитывался как дополнение до 100% суммы k – 

относительных интенсивностей измеряемых элементов. Окончательный 

состав карбидов устанавливали нормировкой концентраций измеряемых 

элементов на предполагаемый тип карбида. 

Поскольку в карбидах находятся тяжелые элементы, то погрешность 

при их определении не превышала ±0,01 % (масс.). 

 

Результаты исследования и их обсуждение  

По данным рентгеноспектрального микроанализа химический состав 

матрицы (см. табл. 1) изменялся в зависимости от прохождения этапов 

термической обработки экспериментальных сталей. Так при закалке стали 

Р3АМ3Ф2Б1Т (состав №1), в матрице уменьшается содержание W, V, Cr, 

Nb, а после отпуска их количество увеличивается. Содержание молибдена 

снижается с этапами термической обработки.  

Для стали Р3АМ3Ф2Б1Т1 (состав №2) происходит снижение 

содержания W, V, Cr, Мо после закалки и некоторое повышение их после 

отпуска. Ниобий и титан, после полного цикла термической обработки, 

значительно снижают свое присутствие в твердом растворе.  

Такое поведение карбидообразующих элементов, по-видимому, 

связано с выделением специальных карбидов при проведении 

соответствующих стадий термической обработки. 

Как известно 6, в литой стали типа Р3АМ3Ф2 кристаллизируются 

карбиды типа М6С, МС и М2С которые могут образовывать эвтектические 

колонии. Такая структура определяется концентрацией ванадия и 

суммарным содержанием вольфрама и молибдена, то есть, количеством 

карбидообразующих элементов и их соотношением. После проведения 

термической обработки, как правило, карбид М2С распадается на М6С и 

МС. 
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Дополнительное легирование ниобием (состав №1) не приводит к 

изменению типа карбидов в литом состоянии (табл.2). Однако в структуре 

отсутствуют карбиды типа М6С, которые заменены вновь появившимися 

карбидами на основе титана и ниобия. Также карбид типа VC стал 

дополнительно легированным титаном и ниобием. 

 

Таблица 2 Структурный состав эвтектических карбидов в литой и 

термически обработанной (закалка + трехкратный отпуск) быстрорежущей 

стали 

Предпола- 

гаемый тип 

карбида 

Расчетная формула карбида 

Р3АМ3Ф2Б1Т (состав №1) Р3АМ3Ф2Б1Т1 (состав №2) 

Литое состояние 

М2С 
(V0,18 Cr0,184 Fe0,153 Nb0,013 Mo0,336 

W0,134)2С 

(V0,207 Cr0,178 Fe0,149 Nb0,011 Mo0,321 

W0,134)2С 

М2С 
(V0,159 Cr0,269 Fe0,164 Nb0,014 Mo0,267 

W0,128)2С 
- 

М6С - 
(V0,12 Cr0,061 Fe0,522 Nb0,007 Mo0,202 

W0,09)6С 

МС (TiC) 
(Ti0,77 V0,12 Cr0,01 Fe0,04  Nb0,05 

Mo0,002 W0,0007)С 

(Ti0,909V0,006 Fe0,067  Nb0,007 Mo0,004 

W0,007)С 

МС (VC) 
(V0,57 Cr0,043 Fe0,077 Nb0,155 Mo0,1 

W0,054)С 

(Ti0,007 V0,617 Cr0,019 Fe0,045  Nb0,083 

Mo0,139 W0,09)С 

МС (NbC) 
(Ti0,008V0,152 Cr0,008 Fe0,024  Nb0,778 

Mo0,0197 W0,01)С 
- 

МС ((TiNb)C) - 
(Ti0,684V0,074 Fe0,032  Nb0,192 Mo0,007 

W0,01)С 

После термической обработки 

М6С 
(V0,046 Cr0,065 Fe0,528 Nb0,007 Mo0,222 

W0,13)6С 

(V0,057 Cr0,038 Fe0,515 Nb0,005 Mo0,242 

W0,143)6С 

МС (TiC) 
(Ti0,733 V0,161 Cr0,007 Fe0,018 Nb0,08 

Mo0,001)С 

(Ti0,885 V0,027 Fe0,016 Nb0,08 Mo0,016 

W0,026)С 

МС (VC) 
(V0,538 Cr0,061 Fe0,079 Nb0,10 Mo0,15 

W0,072)С 

(Ti0,002 V0,603 Cr0,031 Fe0,054 Nb0,049 

Mo0,17 W0,0925)С 

МС ((VNb)C) - 
(Ti0,02V0,586 Cr0,0203 Fe0,0384  Nb0,104 

Mo0,147 W0,084)С 

МС (NbC) 
(Ti0,009 V0,161 Cr0,007 Fe0,028 Nb0,766 

Mo0,019 W0,01)С 
- 

МС ((TiNb)C) - 
(Ti0,611 V0,066 Cr0,003 Fe0,032  Nb0,25 

Mo0,018 W0,0195)С 

 

Введение титана (состав №2) вызывает увеличение его количества в 

карбидах МС, а так же долегирование карбидов в которых наблюдалось 

его отсутствие. Дополнительное легирование Ti приводит к зарождению 

карбида типа М6С и исчезновению М2С и МС (NbC). Зафиксированные 
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эвтектические карбиды М6С, формированию которых, как следует 

предположить, способствует комплексное легирование титаном и ниобием, 

что также приводит к  появлению сложнолегированного титано-

ниобиевого карбида МС ((TiNb)C). Таким образом, повышение 

легирования стали имеет следствие к увеличению элементов в карбидах, а 

значит и к возможности увеличения свойств стали. 

После прохождения полного цикла термической обработки природа 

карбидной фазы изменяется. Так, в стали состава №1, распадаются 

карбиды М2С и образовываются карбиды типа М6С, однако при этом 

первичные карбиды типа МС остаются неизменны. Такое поведение 

фазового состава есть закономерным и прогнозированным. 

Морфология карбидов при этом есть типична, карбид TiC (рис. 1, а) 

имеет форму «китайских иероглифов» с развитой поверхностью. 

Карбид NbC (рис. 1, б) имеет типичную форму шестигранников, 

которые расположены равномерно по площади шлифа. Также наблюдается 

перьевые ответвления от шестигранников, которые классифицируются как 

карбид М2С, такое строение объясняется условиями кристаллизации с 

жидко-твердого состояния. 

 

         
   а       б 

    
   в       г 

 

Рис. 1 Типичная морфология карбидов в экспериментальных сталях 

(×1250): а – карбид TiC; б – карбид NbC; в – карбид (TiNb)C;  

г – карбид (VNb)C 
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В стали Р3АМ3Ф2Б1Т1 (состав №2), после термической обработки, 

имеет место прохождение распада карбида М2С, однако карбид типа М6С 

присутствовал и в литом состоянии.  

Наряду с TiC, морфология которого схожа со сталью состава №1, 

образовывается «сложный» карбид типа (TiNb)C (рис. 1, в). Форма его 

существенно отличается от TiC, она приобретает очертания трех-, пяти-, а 

иногда шестигранников. Количество ниобия в нем находится на 

максимальном уровне с относительно большим количеством титана, что 

может привести к существенному увеличению эксплуатационных свойств 

материала. 

Однако карбид NbC отсутствует в стали состава №2, при этом после 

термообработки образовывается «сложный» карбид типа (VNb)C. Его 

строение есть не типичным для данного материала, оно заключается в 

образовании «комплексно легированного» карбида на подложке (TiNb)C 

(рис. 1, г). 

Как видно на (рис. 1, г) от многогранника карбида (TiNb)C отходят 

ответвления (VNb)C, что может объясняться подобностью 

кристаллической решетки этих карбидов. 

Сравнительные испытания стойкости инструмента, с 

экспериментальными сталями и классической быстрорежущей стали Р6М5, 

проводили при различных режимах резания на конструкционных материалах 

(табл. 3). Для каждой из заготовок изменяли скорость резания (V), глубину 

резания (S), скорость подачи (t) и частоту вращения (n). 

 

Таблица 3 Результаты сравнительных стойкостных испытаний 

(среднее значение из трех испытаний) 

О
б

р
аб

ат
ы

в
ае

м
ы

й
 

м
ат

ер
и

ал
 

Р
еж

и
м

 о
б

р
аб

о
тк

и
 Стойкость 

Р3АМ3Ф2Б1Т Р3АМ3Ф2Б1Т1 Р6М5 

аб
со

л
ю

тн
. 

м
и

н
 

о
тн

о
си

т.
 %

 

аб
со

л
ю

тн
. 

м
и

н
 

о
тн

о
си

т.
 %

 

аб
со

л
ю

тн
. 

м
и

н
 

о
тн

о
си

т.
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сталь 45 

Точение:  

V=50 м/мин 

S=0,39 мм/об 

T=1,0 мм 

9,7 133,0 20,7 284,0 7,3 100,0 

Фрезерование: 

V=51,5 м/мин 

Sz=0,15 мм/об 

t=0,5 мм; 

n=315 м/мм 

28,3 78,6 34,0 94,4 36,0 100,0 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ШХ15СГ 

Точение: 

V=30 м/мин 

S=0,21 мм/об 

t=1,0 мм 

13,2 107,0 15,3 124,5 12,3 100,0 

Точение: 

V=40 м/мин 

S=0,28 мм/об 

t=1,0 мм 

11,0 73,5 14,3 95,5 15,0 100,0 

Фрезерование: 

V=41 м/мин 

Sz=0,2 мм/зуб 

t=0,5 мм; 

n=250 м/мм 

17,7 90,0 19,7 100,0 19,7 100,0 

12Х18Н10Т 

Точение: 

V=25 м/мин 

S=0,28 мм/об 

t=1,0 мм 

24,0 103,0 28,7 123,0 23,3 100,0 

Фрезерование: 

V=32,7 м/мин 

Sz=0,15 мм/об 

t=0,5 мм; 

n=200 м/мм 

24,3 130,0 19,7 105,5 18,7 100,0 

 

Анализ полученных результатов показал незначительный разброс в 

показателях. Так при работе инструмента со стали Р3АМ3Ф2Б1Т (состав 

№1) только в трех случаях результаты стойкости ниже инструмента из 

классической стали, а при резании инструмента со стали Р3АМ3Ф2Б1Т1 

(состав №2) - в двух режимах ниже Р6М5 (однако относительная 

стойкость в этих случаях не ниже 94%). 

Таким образом, экономнолегированную сталь Р3АМ3Ф2Б1Т1, 

свойства которой в некоторых случаях даже превышают относительные 

значения стойкости, можно рекомендовать как заменитель стали Р6М5. 

 

Выводы 

Таким образом, выполненные исследования позволили реализовать 

следующее: 

1. Установлены зависимости от соответствующих этапов термической 

обработки, которые приводят к изменению концентрации 

карбидообразующих элементов в твердом растворе сталей. Это 

объясняется дисперсионным твердением, сфероидезацией и коагуляцией 

на разных стадиях нагрева. 
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2. Обнаружено, что введение ниобия (состав №1) не приводит к 

изменению типа избыточных фаз, однако существующие карбиды 

дополнительно легируются Ti и Nb. 

3. Выявлено комплексное влияние титана и ниобия (состав №2) на 

качественный состав карбидов и изменение их легирования, что 

приближает по эвтектической составляющей к классической стали Р6М5. 

4. Анализ натурных испытаний показал удовлетворительные 

результаты стойкости режущего инструмента. Наиболее приближенные 

значения к Р6М5 показала экспериментальная сталь Р3АМ3Ф2Б1Т1, 

которую рекомендовано использовать как заменитель выше указанного 

материла. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВАННЯ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА 

ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 

 

Т. М. Голубенко, В. А. Луценко, О. В. Луценко 

 

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України 

 

Вивчено вплив температури нагрівання на розмір аустенітного зерна 

легованої сталі. Показано, що при температурі аустенітизації 850-

1050ºС в структурі хромомолібденованадієвої сталі умовний діаметр 

аустенітного зерна змінюється від 0,063 мм до 0,084 мм 

 

Изучено влияние температуры нагрева на размер аустенитного зерна 

легированной стали. Показано, что при температуре аустенитизации 

850-1050ºС в структуре хромомолибденованадиевой стали условный 

диаметр аустенитного зерна изменяется от 0,063 мм до 0,084 мм  

 

The effect of austenitizing temperature on grain size of austenite of the 

alloy steel is studied. It is shown that at austenitizing 850-1050ºC in the 

structure of chrome-molybdenum-vanadium steel nominal diameter of austenite 

grain varies from 0,063 mm to 0,084 mm 

 

Вступ 
Мінливість обсягів замовлень на машинобудівну продукцію в 

сучасних умовах вимагає впровадження гнучких технологічних рішень для 

збереження рентабельності виробництва, що визначає першочерговість 

завдань економії енергоресурсів. На території України велика частина 

сортового прокату різного призначення виготовляється зі сталей 

вуглецевих звичайної якості (ДСТУ 4484-2005). Виробництво прокату із 

сталей вуглецевих якісних (ГОСТ 1050-88) і легованих конструкційних 

(ГОСТ 4543-71) особливо важливе для машинобудування. Відсутність на 

внутрішньому ринку деяких сортових профілів масового призначення 

змушує основних споживачів сортового прокату (машинобудування та 

будівельну галузь) використовувати аналогічні профілі іноземного 

виробництва або замінювати їх іншими наявними профілями. Внаслідок 

цього готова продукція вітчизняного машинобудування має низьку 

конкурентоспроможність.  
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Постановка задач дослідження 

Технологічна схема виробництва сортового прокату представляє 

комплекс із трьох основних операцій, що визначають склад і компоновку 

обладнання: нагрів заготовки; гарячу прокатку необхідного розміру; 

охолодження та обробку прокату для додання йому необхідних 

властивостей і форми. Максимальна твердість після гартування, що 

визначає його конструктивну міцність, обумовлена хімічним складом 

сталі. Однак підвищений вміст вуглецю й легуючих елементів у сталі 

призводить до високої твердості, яка ускладнює механічну обробку. 

Термічна обробка сталевого прокату в машинобудуванні переслідує 

основну мету: створити структуру прокату, що забезпечує 

високопродуктивну обробку різанням, для подальшої холодної висадки або 

штампування. Цього, в залежності від марки сталі, досягають 

застосуванням наступних процесів: нормалізації, відпалу, ізотермічного 

відпалу або поліпшення [1]. Останнім часом основна увага при розробці 

нових марок сталі зосереджена на підвищенні міцності й поліпшення 

пластичності [2]. Вплив ванадію як легуючого елементу в багатьох 

відношеннях аналогічний впливу хрому [3]. Але, в порівнянні з хромом, 

вольфрамом і молібденом, ванадій різко обмежує аустенітну ділянку, а 

також має велику карбідоутворюючу дію. При наявності ванадію 

утворюється, крім цементиту, стабільний карбід ванадію VC або V4C3 [4]. 

Уже при невеликому вмісті ванадію та невеликій швидкості охолодження 

перетворення в перлітній області легованої сталі виявляється пригніченим, 

якщо при нагріванні всі карбіди ванадію були розчинені. Ванадій сприяє 

дуже тонкому розподілу карбідів в перліті, який проходить навіть при 

невеликій швидкості охолодження або при порівняно високій температурі 

ізотермічного перетворення. Відомо [4], що в нормалізованому стані 

твердість ванадієвих сталей нижча, ніж вуглецевих, так як карбід ванадію 

має зернисту, а карбід заліза – пластинчасту форму.  

Для виробництва суднових деталей, плунжерних пар, гільз та інших 

відповідальних деталей, які повинні мати зносостійкість в умовах високого 

тиску, за кордоном застосовується легована сталь марки 31CrMoV9 

(аналогічна 30Х3МФ). Досліджений вплив попередньої термічної обробки 

на розмір зерна хромомолібденованадієвої сталі.  

 

Методика проведення експериментів 

Матеріалом для досліджень служили зразки прокату безперервнолитої 

вакуумованої хромомолібденованадієвої сталі наступного хімічного 

складу: C – 0,337%; Si – 0,253%; Mn – 0,648%; Cr – 2,587%; Mo – 0,229%; P 

– 0,011%; S – 0,025%. Нагрівання зразків проводили до температур в 

інтервалі 850...1050°С, з витримкою та наступним гартуванням у воді. 
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Після гарту зразки піддавалися відпуску при температурі 250°С. Структуру 

оцінювали за допомогою ГОСТ 8233-56, визначення розміру зерна 

аустеніту згідно ГОСТ 5639-82 методом травлення границь зерен. 

Структурні параметри металу визначали на оптичних мікроскопах 

«NEOPHOT 2» та «Axiovert 200M MAT». 

 

Результати досліджень 

Термічна обробка необхідна для забезпечення виконання вимог за 

механічними властивостями, що пред'являються до прокату з цих сталей 

(таблиця 1). 

 

Таблиця 1 Вимоги нормативів за механічними властивостями 

Марка 

сталі 
Стандарт σв, Н/мм

2
 σт, Н/мм

2
 δ5, % Ψ, % HB* 

31CrMoV9 EN 10085 900-1100 700 11 - 248 

30Х3МФ ГОСТ 4543-71 980 835 12 55 229 
* твердість після відпалу 

 

Легування дає можливість гартувати вироби великого перерізу при 

менших швидкостях охолодження. При цьому зменшується зміна лінійних 

розмірів деталей, а в окремих випадках попереджується утворення 

гартівних тріщин. Так як від величини зерна аустеніту залежать механічні 

властивості сталі, велика увага приділяється саме розмірам формованого 

зерна. Величина початкових зерен аустеніту і їх здатність до подальшого 

зростання багато в чому визначають величину дійсного аустенітного зерна, 

що утворюється в процесі термічної обробки. Відомо [5], що величина 

зерна сталі істотно впливає на механічні властивості й твердість. Чим 

більше зерно, тим більше сталь схильна до гартівних тріщин і деформації, 

а різне зерно дуже знижує конструктивну міцність. При однаковій 

твердості сталь із великим зерном краще обробляється різанням. Після 

прокатки й охолодження на повітрі структура сталі марки 31CrMoV9 

складається з бейніту (до 95%) та фериту (рис. 1, а). Завдяки великому 

вмісту хрому в цій сталі, перлітне перетворення при звичайних 

швидкостях охолодження пригнічується. Перлітне перетворення можливе 

тільки при дуже малих швидкостях охолодження [6]. 

Хромомолібденові сталі після гарячої прокатки й охолодження на 

повітрі мають високі значення твердості [6], а додаткове легування 

ванадієм істотно сповільнює перлітне перетворення, особливо процес 

утворення ферито-карбідної суміші, однак практично не впливає на 

кінетику проміжного перетворення. Тому максимальні значення твердості 
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хромомолібденованадієвої сталі після гарячої прокатки й охолодження на 

повітрі досягали 390 НВ. 

  

      
а                                                              б 

Рис. 1 Структура (×500) сталі марки 31CrMoV9 гарячекатаної (а) і після 

гарту з температури 850°С та відпуску (б) 

 

Після нагріву до різних температур і відпуску структура 

хромомолібденованадієвої сталі складалася з відпущеного мартенситу 

(рис. 1, б). Відомо, що ванадій при певних умовах підвищує температуру 

початку зростання зерна, проте в разі повільного нагріву (<300°С/год) 

спостерігається аномально різкий ріст зерна вже при 800...900°С [4]. 

Визначення розміру зерна аустеніту показало, що структура дослідженої 

сталі має різний розмір зерна від 4 до 7 номеру. Умовний діаметр зерна 

наведений в таблиці 2. Більшість зерен аустеніту (90...95%) мала 5 – 6 

номер, що відповідає вимогам EN 10085.  

 

Таблиця 2 Розмір зерен аустеніту дослідженої сталі 31CrMoV9 

Температура аустенітизації, °С 
Умовний діаметр зерен, мм 

min max 

850 0,028 0,063 

950 0,033 0,079 

1050 0,029 0,084 

 

З підвищенням температури аустенітизації з 850 до 1050°С 

збільшується кількість зерен великого розміру. У 

хромомолібденованадієвій сталі з підвищенням температури гарту 

кількість надлишкових карбідів зменшується (рис. 2), тому що 

збільшується розчинність карбідів ванадію [4]. 
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Рис. 2 Структура сталі марки 31CrMoV9 після гарту з температур 950°С (а) 

і 1050°С (б) та відпуску 

 

Висновки 

При розробці нових марок легованих сталей основну увагу 

зосереджено на поліпшенні пластичності при збереженні міцності. При 

цьому істотний вплив на механічні властивості й твердість дає величина 

зерна. Визначено, що з підвищенням температури нагрівання 

(аустенітизації) від 850 до 1050°С максимальний умовний діаметр 

аустенітного зерна хромомолібденованадієвої сталі відповідно 

збільшується з 0,063 до 0,084 мм. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА В РЕДУКЦИОННО-КАЛИБРОВОЧНЫХ 

БЛОКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ПРОКАТКИ 

КАТАНКИ ДИАМЕТРОМ 4,0-5,0 ММ 

 

А. А. Горбанев, П. В. Токмаков, В. Г. Раздобреев, Д. Г. Паламарь 

 

Институт черной металлургии НАН Украины 

 

У роботі наведено аналітичне дослідження закономірності течії 

металу у редукційно-калібровочному блоці в залежності від швидкості 

прокатки дроту діаметром 4,0 – 5,0 мм 

 

В работе приведено аналитическое исследование закономерностей 

течения металла в редукционно-калибровочном блоке в зависимости от 

скорости прокатки катанки диаметром 4,0 - 5,0 мм 

 

In job the analytical research of laws of current of metal in reducucing-

calibration the block is given depending on speed of rolling the wire by a 

diameter 4,0 - 5,0 mm 

 

В основу теоретического исследования влияния скорости прокатки 

металла в редукционно-калибровочном блоке (РКБ) на деформационные 

параметры был положен метод, предложенный А.И. Целиковым, деления 

очага деформации на условные зоны преимущественного течения металла 

в направлении вытяжки и уширения [1]. Этот метод основан на 

предположении, впервые высказанных А.Ф. Головиным, согласно 

которому, исходя из закона наименьшего сопротивления при пластической 

деформации, частицы металла в горизонтальной плоскости перемещаются 

по нормали к базовым поверхностям. 

Этот метод получил широкое распространение и был использован 

многими авторами – А.И. Гринковым, А.П. Чекмаревым, М.С. Мутьевым и 

др., поскольку, несмотря на условность деления очага деформации на 

зоны, позволил получить конечные формулы для расчета уширения, 

учитывающие основные факторы, влияющие на пластическое течение 

металла [2-4]. Условность деления очага деформации на зоны заключается 

в том, что эта схема не всегда соответствует условию постоянства 

коэффициентов вытяжек элементарных полосок металла по ширине 
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полосы, особенно при сортовой прокатке, когда эти зоны характеризуют 

фактические объемы металла, смещенные в направлении кромок полосы. 

А.П. Чекмарев, Н.П. Спиридонов, М.Д. Куцыгин впервые показали, 

что благодаря влиянию внешних зон часть металла, находящаяся в 

боковых зонах, деформируется в продольном направлении, а часть 

металла, находящаяся рядом с боковыми поверхностями, деформируется в 

поперечном направлении [5]. В данной работе впервые аналитически 

учтено влияние натяжения на уширение и разработана методика 

определения соотношения поперечной и продольной деформации в 

зависимости от ширины полосы, что дало возможность использовать 

результаты расчетов уширения, полученных с помощью метода деления 

очага деформации на зоны, для случаев сортовой прокатки. 

Использование редукционно–калибровочных блоков на современных 

высокоскоростных проволочных станах дало возможность повысить 

скорость прокатки до 140-150 м/с. При таких скоростях существенное 

влияние на пластическое течение металла при деформации в валках РКБ 

оказывают массовые (инерционные) силы в очаге деформации, что 

показано в работах А.А. Горбанева и др. [6]. Массовые силы определяют 

возможность перемещения объема металла от плоскости входа в очаг 

деформации до плоскости выхода и соответственно влияние скорости на 

течение металла в продольном и поперечном направлениях. Оказывают 

также влияние продольные усилия между клетями РКБ. Влияние высоких 

скоростей прокатки, достигнутых в РКБ проволочных станов, на 

коэффициент контактного трения, до настоящего времени не исследовано. 

Это относится и к показателю сил трения равного 

 

s

срP
ff



./

 ,                       (1) 

 

где .срР  – среднее удельное давление;  

S  – сопротивление  деформации металла при прокатке в РКБ. 

 

В дальнейших расчетах, исходя из опыта, полученного сотрудниками 

отдела процессов и машин обработки металлов давлением (ОМД) 

Института черной металлургии им. З.И. Некрасова (ИЧМ) НАНУ при 

проведении исследований на промышленных станах, показатель сил 

трения 
/

f  приняли равным 0,3. 

Установлено, что степень влияния скорости на сопротивление 

деформации неодинакова в интервале температур горячей прокатки. 

Соколовым Л.Д. показано, что зависимость сопротивления деформации от 
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скорости имеет точку перегиба, которая делит эту зависимость на два 

участка. На первом участке с увеличением скорости деформации S  

увеличивается, что объясняется увеличением плотности дислокаций и 

неустойчивости внутренней структуры металла, которая в условиях 

высоких температур динамически рекристаллизуется непосредственно в 

ходе пластической деформации. Развитие динамической рекристаллизации 

приводит к тому, что к моменту окончания горячей деформации структура 

металла состоит в основном из рекристаллизованных зерен на первом 

участке кривой  .прS    эффект от динамического разупрочнения 

меньше, чем от упрочнения, поэтому наблюдается интенсивный рост 

сопротивления деформации с увеличением скорости прокатки. Переход от 

одного участка к другому происходит при достижении критической 

скорости деформации (точки рекристаллизационного перегиба). Значение 

критической скорости зависит от степени деформации, температуры 

металла и химического состава стали. В точке рекристаллизационного 

перегиба эффекты упрочнения и разупрочнения выравниваются, т.к. 

выравниваются скорости образования новых и аннигиляции старых 

дислокаций, и второй участок кривой имеет пологий характер, а при 

высоких скоростях деформации S  несколько снижается, что может быть 

связано с локальными тепловыми эффектами. Аналогичные данные о 

влиянии скорости на сопротивление деформации при горячей прокатке 

углеродистых и некоторых легированных сталей получены в ИЧМ НАНУ 

на двухклетевом лабораторном стане [7]. В работе [9] приведены 

результаты исследования К. Селларса, А. Хензеля, З. Ленерта о влиянии 

температуры, степени и скорости деформации на предел текучести, 

исследование выполнено на четырехклетьевом стане г. Фрайберг, 

Германия, где также показано наличие точки перегиба на кривой  uS    

в диапазоне скоростей деформации 300-400 с
–1

, затем S  несколько 

снижается и остается постоянным. Поэтому при аналитическом 

исследовании влияния скорости на пластическое течение металла в клетях 

РКБ при производстве катанки различных диаметров можно использовать 

данные пластометрических исследований, а в дальнейшем s можно 

принимать постоянным. 

Расчеты течения металла при прокатке катанки диаметром 5,0 мм и 

4,0 мм выполнены применительно к редукционно-калибровочному блоку 

фирмы Морган, установленном по рекомендации ИЧМ НАНУ на 

высокоскоростном проволочном стане 150 Белорусского 

металлургического завода (ОАО «БМЗ»). РКБ состоит из четырех клетей с 

общим приводом, первые 2 клети редуцирующие, вторые 2 клети – 

калибровочные. Диаметр валковых твердосплавных шайб в редуцирующих 
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клетях 205 мм, в калибровочных клетях – 142 мм. Степень деформации в 

первой редуцирующей клети равна 19,4 и во второй  – 13 % (клети № 31 и 

32), в калибровочных клетях 9 (клети № 33 и 34) – соответственно 6,0 и 

4,0 %. Коэффициенты вытяжки, определенные передаточными числами 

общего редуктора, для катанки диаметром 5,0 мм и 4,0 мм, одинаковы и 

составляют: клеть № 31 – 1,241, клеть № 32 – 1,156, клеть № 33 – 1,07 и 

клеть № 34 – 1,045. Приводной редуктор обеспечивает прокатку катанки с 

минимальным натяжением, поэтому в расчетах  принято, что межклетевые 

усилия в блоке равны 0. В калибровочных клетях обжатия незначительны, 

клети выполняют лишь роль проглаживания, в результате достигается 

точность прецизионной прокатки, что недопустимо на станах, не 

оборудованных РКБ. 

Составив и решив совместно уравнения равновесия сил, действующих 

на элементарный столбик металла в продольном и поперечном 

направлении при прокатке в овальном и круглом калибрах РКБ, получили 

зависимость для расчета положения линий равных напряжений с учетом 

переменных ширины раската, наклона стенок калибра и обжатия, 

массовых сил и переднего и заднего натяжения. 

На рисунке 1 показано влияние скорости прокатки на положение 

условных линий равных напряжений  YX    при прокатке катанки 

диаметром 5,0 мм. 

 

 
Скорость прокатки 100 (1); 150 (2) и 200 м/с (3) 

 

Рис. 1 Влияние скорости на расположение условных линий равных 

напряжений при прокатке катанки диаметром 5,0 мм в редукционно-

калибровачном блоке фирмы Морган стана 150 БМЗ 

 

Расчеты показали, что чем выше скорость прокатки, тем больше 

площадь металла стремления в уширение. С увеличением диаметра 

катанки возрастает влияние массовых сил и скорости прокатки. Чем 

больше отношение угла захвата к показателю сил трения  f  , тем 

больше влияние скорости прокатки на распределение течения металла в 

продольном и поперечном направлениях. 
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Прировняв объемы металла, смещенные по высоте и в ширину, 

получим дифференциальные зависимости для определения площади 

поперечного сечения раската, идущего на приращение ширины, решив 

которые получим площадь сечения полосы идущей в уширение без учета 

внешних зон. Влияние внешних зон зависит от ширины раската в очаге 

деформации и учитывается с помощью коэффициента BC . Разработана 

методика для определения коэффициента BC . При прокатке в 

редуцирующих клетях РКБ коэффициент BC  может быть определен по 

формуле: 

 

19,002,0  kВ dС Св = 0,02dк+0,19,    (2) 

 

где kd  – диаметр катанки на выходе из РКБ. 

 

Анализ результатов выполненных расчетов показал следующее:  

 массовые силы уменьшают объем металла, идущего в уширение; 

 чем выше скорость прокатки, тем больше влияние массовых сил на 

распределение деформации металла в продольном и поперечном 

направлениях; 

 с увеличением скорости прокатки объем металла, идущего в 

уширение, уменьшается. Так, например, при прокатке катанки диаметром 

5,0 мм с конечной скоростью 150 м/с в первой редуцирующей клети 

массовые силы уменьшают площадь сечения раската, смещенную в 

ширину, на 10 %, а при скорости 200 м/с на 15 % по сравнению с 

прокаткой со скоростью 100 м/с; 

 чем меньше диаметр катанки, прокатываемой в РКБ тем меньше 

влияние скорости на поперечное течение металла; 

–  чем больше отношение угла захвата к показателю сил  трения 

 f  , тем больше влияние скорости прокатки на распределение течения 

металла в продольном и поперечном направлениях. 

Следует отметить, что влияние массовых сил (скорости прокатки) и 

натяжения на поперечную деформацию металла взаимосвязано, что 

объясняется  изменением положения условных линий  равных напряжений 

под действием массовых сил. Чем больше натяжение и меньше подпор, 

тем больше на площадь сечения, смещаемую в ширину bF , влияет 

скорость прокатки за счет действия массовых сил. 

На рис. 2 показано влияние повышения скорости прокатки катанки 

диаметром 5,0 и 4,0 мм на соотношение площадей поперечного сечения 

раскатов, смещаемых в поперечном направлении 1bF , по сравнению с 
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базовым вариантом 0bF . В качестве базового варианта принята скорость 

прокатки 40 м/с, которая применяется на старых станах, не оборудованных 

РКБ. 

 

 
Рис. 2 Влияние скорости прокатки на относительное изменение площади 

сечения раската, смещенную в уширение в первой клети РКБ, при 

прокатке катанки диаметром 5,0 мм и 4,0 мм 

 

Результаты аналитических исследований следует учитывать при 

разработке режимов высокоскоростной прокатки и калибровки валков РКБ 

и основного блока. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ КАРБИДОВ  ХРОМА В ТВЕРДЫХ ФАЗАХ 

 

А. М. Гришин, И. С. Щеглова 

 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

В роботі представлені результати термодинамічної аналізу 

комплексного відновлення Cr2O3 і окисного видалення вуглецю з утворених 

карбідів хрому. Встановлено наявність термодинамічних передумов для 

реалізації таких операцій в умовах, що виключають плавлення шихти, з 

одержанням в кінцевому підсумку металевого хрому. Запропоновано шляхи 

практичної реалізації  процесу видалення вуглецю з карбідів хрому 

 

В работе представлены результаты термодинамического анализа 

комплексного восстановления Cr2O3 и окислительного обезуглероживания 

образовавшихся карбидов хрома. Установлено наличие 

термодинамических предпосылок для реализации таких операций в 

условиях, исключающих плавление шихты, с получением в конечном итоге 

металлического хрома. Предложены пути практической реализации 

процесса  обезуглероживания карбидов хрома 

 

The results of the thermodynamic analysis of complex Cr2O3 reduction and 

oxidative decarbonization of formed chromium carbides are represented in this 

work. It was found the presence of thermodynamic prerequisites for realization 

of such operations under conditions excluding  charge melting to obtain 

eventually chromium metal. The ways of practical implementation of the 

decarburization process of chromium carbides were suggested 

 

Вступление 

Разработка теоретических основ высокоэффективных технологий 

получения губчатых материалов является, бесспорно, актуальным 

направлением. Низкотемпературное восстановление хромсодержащего 

сырья с последующим окислительным обезуглероживанием продукта, 

позволяет повысить степень извлечение хрома, снизить энергетические 

затраты и получить лигатуру, которая может быть использована как 

легирующая добавка при выплавке специальных марок стали, а также в 

порошковой металлургии. 
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Постановка задач исследования 

До настоящего времени нет эффективной технологии получения 

губчатых материалов различного состава с низким содержанием углерода. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что  

термодинамически наиболее вероятным продуктом комплексного 

восстановления Cr2O3 является карбидная фаза. Вместе с тем некоторыми 

авторами (Острик П.Н., Гасик М.М. и др.) была показана возможность 

получения низкоуглеродистого продукта, однако и в этом случае конечный 

продукт имел ограничения по составу. Целью данной работы является 

проанализировать термодинамические возможности окислительного 

обезуглероживания продукта комплексного восстановления  Cr2O3, что 

позволит получать губчатую лигатуру различного состава. 

 

Методика проведения экспериментов 

Весь комплекс термодинамических расчетов применительно к 

процессам комплексного восстановления Cr2O3 и окислительного 

обезуглероживания губчатых лигатур, выполнен с использованием 

программного комплекса  HSC Chemistry
®
 Version 5.1. 

 

Результаты исследований 

В температурном диапазоне, исключающем плавление шихты, 

углетермическое и комплексное восстановление оксида хрома (III) 

успешно развивается на этапах Cr2O3→ Cr3C2 и Cr2O3 → Cr7C3 [1,2,3]. 

Дальнейшее развитие процесса требует подъема температуры до1828К, и 

выше. Об этом свидетельствуют расчеты, выполненные на базе 

совокупности реакций 

 

1/3Cr2O3 + CO + 4/27 Cr7C3 = 2/27Cr23C6 + CO2,                         (1) 

 

23/27 Cr7C3 + CO2 = 7/27 Cr23C6 + 2CO,                                      (2) 

 

1/3Cr2O3 + CO = 2/3Cr + CO2,                                                       (3) 

 

1/6 Cr23C6 + CO2 = 23/6Cr + 2CO                                                  (4) 

 

Необходимые уравнения были получены путем преобразования 

выражений констант равновесия приведенных реакций в соответствие с 

алгоритмом, реализованным ранее и освещенным в работах [4,5]. Для 

первого этапа процесса (Cr7C3 → Cr23C6 ) получено уравнение 

 

                                                α = К1·К2·(1+К1)                                             (5) 
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На втором этапе (Cr23C6 → Cr) справедливо уравнение 

 

                                                    α = К3·К4·(1+К3)                                             (6) 

 

Здесь  = РСО+РСО2 ,  в относительных единицах.  

Расчет выполнен на основе представленного ранее математического 

аппарата  и результаты его отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Термодинамически разрешенные температуры начала 

восстановления Cr2O3 до Cr23C6 и металлического хрома 

α β Температура этапов процесса, К 

  Cr7С3  → Cr23C6 Cr23С6  → Cr 

0.75 0.25 1934.38 1975.36 

0.5 0.5 1894.01 1933.91 

0.25 0.75 1828.65 1866.87 

 

В связи с неприемлемо высоким уровнем Тр был произведен 

термодинамический анализ возможностей окислительного 

обезуглероживания карбидной фазы. На этапе  Cr7C3 → Cr23C6 в основу 

анализа положены реакции  (2) и (7). 

 

                                   H2O + CO = H2 + CO2                                          (7) 

 

Совокупность их обеспечивает превращение Cr7C3 + H2O → Cr23C6 + 

Н2. Для расчета равновесных величин РН2О и РН2 следует предварительно 

определить равновесные давления углеродсодержащих газов при заданном 

уровне α: 

 

0αКХКХоткуда         
Хα

Х

Р

Р
К 22

2
2

СО

2

СО
2

2




 . 

 

Используя найденные величины РСО = Х  и ХαР
2СО  , преобразуем 

константу равновесия звена (7): 

 

А
Р

Р
К

Р

Р
  ;

РР

РР
К

22

2

2

22

СО

СО
7

ОН

Н

СООН

СОН

7 



 . 

 

Обозначив ОНН 22
РР   через β и учитывая, что β = 1 – α, произведем 

следующие преобразования: 
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А)(1

β
  Ри  А

Р

Рβ

Р

Р
ОН

ОН

ОН

ОН

Н

2

2

2

2

2





 . 

 

Пути решения полученных уравнений были описаны нами ранее  [2]. 

Равновесный состав газовой фазы при различных температурах и 

соотношениях α/β иллюстрируется  рис. 1. 

 

 
                               а)                                                   б) 

 

Рис. 1 Равновесный состав газа первого этапа окислительного             

обезуглероживания (Cr7C3 → Cr23C6): 

а) – α = 0,25,β = 0,75; б) - α = 0,75,β = 0,25 

 

Термодинамические возможности окислительного обезуглероживания 

карбида Cr23C6 с получением металлического хрома можно оценить на базе 

системы реакций (4) и (7). Путем преобразований, аналогичных 

проведенным выше, получим уравнения: 

 

                                  Х
2
 + К4·Х – К4·α = 0   и   

А1

β
Р ОН2 

 ,  

 

где величина А определяется с учетом уровня РСО и РСО2, 
соответствующего равновесию звена (4).  

 

Расчетные данные равновесного состава газовой фазы при различных 

температурах и соотношениях α/β иллюстрируется  рис. 2. 
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                                а)                                                                    б) 

 

Рис. 2 Равновесный состав газа второго этапа окислительного  

обезуглероживания (Cr23C6 → Cr): 

а) – α = 0,25,β = 0,75; б) - α = 0,75,β = 0,25 

 

Выводы  

Совокупность результатов проведенного анализа свидетельствует о 

наличии термодинамических предпосылок организации окислительного 

обезуглероживания карбидов хрома в условиях умеренных температур -  

до 1623К. Однако требуется  дальнейшее исследование обезуглероживание 

на последнем этапе – до Cr. Предварительный расчет свидетельствует о 

термодинамической вероятности окисления металлического хрома газовой 

фазой до оксида хрома. Не вызывает сомнения возможность 

окислительного обезуглероживания на этапе  Cr7C3 → Cr23C6. 

Процесс окислительного обезуглероживания можно реализовать в 

потоке Н2 – Н2О, где концентрация водяного пара превышает равновесную 

величину при заданной температуре. Наблюдать за развитием его 

позволяет контроль  количества СО2 в отходящих из реактора газах. 

Последние целесообразно подавать в параллельно работающее устройство 

для реализации первого этапа восстановления смеси магнетитового и 

хромитового концентратов. Отходящие из различных реакторов газы, 

можно использовать также в энергетических целях предприятия.  

Заслуживает внимания и другой вариант организации окислительного 

обезуглероживания карбидов хрома – в потоке Ar – H2O. Концентрация 

водяного пара при этом должна превышать
22 НОН  Ри Р в условиях заданного 

температурного уровня и определенной величины β. Контроль за ходом 

процесса не предполагает отличие от описанного выше. Газообразные 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

286 

 

продукты обезуглероживания карбидов можно очищать от примесей с 

получением чистого аргона подобно тому, как последний извлекают из 

воздуха. Заметим, что при наличии в продуктах комплексного 

восстановления смеси магнетитового и хромитового концентратов карбида 

Fe3C, последний диспропорционирует наряду с карбидами хрома. Это 

обусловлено тем, что химическая устойчивость Fe3C меньше любого из 

карбидов хрома. 

     Ряд деталей организации процесса, такие как скорость газового 

потока, степень превышения ОН2
Р    над равновесной величиной и другие, 

должны быть уточнены путем кинетических исследований. Однако 

наличие термодинамических предпосылок получения железохромистой 

лигатуры и хромового порошка с практически полным отсутствием 

углерода установлено однозначно. Существенно, что процесс можно 

реализовать в условиях умеренных температур, не приводящих к 

плавлению шихты. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В 

ЗАГОТОВКАХ ИЗ ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТОЙ СТАЛИ 40Х25Н20С2 

 

С. И. Губенко, В. Н. Беспалько, Ю. И. Балева 
1
, В. В. Юрковский 

2
 

 
1 
Национальнаяметаллургическая академия Украины 

2 
ОАО НПО «Трубосталь» 

 

Обговорюються основні види та розподіл неметалевих включень у 

відцентрово литій сталі40Х25Н20С2. Показано їх вплив на утворення 

дефектів. Досліджені джерела і механізм формуванні тріщин поблизу 

включень 

 

Обсуждаются основные виды и распределение неметаллических 

включений в центробежнолитой стали 40Х25Н20С2. Показано их влияние 

на образование дефектов. Исследованы источники и механизм 

формирования трещин вблизи включений 

 

Theprincipaltypesanddistributionofnon-metallicinclusions in centrifugal 

casting steel 40H25N20C2 are discussed. It was shown their influence on the 

defects formation. The sources and mechanism of cracks formation near 

inclusions was investigated 

   

Введение 

Качество центробежнолитых заготовок и труб во многом зависит от 

наличия неметаллических включений. Неметаллические включения в 

центробежнолитых сталях изучены недостаточно полно [1]. С одной 

стороны, это могут быть экзогенные включения, связанные с применением 

покрытий на внутренней поверхности изложницы, с другой –эндогенные 

включения, образующиеся в процессе выплавки, разливки и 

кристаллизации стали. Эти частицы могут оказывать влияние на локальные 

процессы формирования структуры стали, но также могут быть причиной 

образования различного рода дефектов, снижающих качество отливок и 

труб. Изучение неметаллических включений  позволит глубже понять 

особенности формирования структуры центробежных стальных отливок, а 

также выявить причины появления трещин. Разработка эффективных мер 

по устранению причин межкристаллитного разрушения 

центробежнолитых отливок требует всестороннего изучения их природы и 

механизмов возникновения. По этому необходимо исследовать основные 
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виды и распределение неметаллических включений в центробежнолитой 

стали 40Х25Н20С2 и показать их влияние на локальные процессы 

формирования дефектов вблизи включений, что и явилось целью 

настоящей работы.  

 

Материалы и методики исследований 

Исследованы неметаллические включения в трубных заготовках из 

стали 40Х25Н20С2, полученных на горизонтальных машинах 

центробежного литья С-2 - №1. Раскисление стали проводили при 

добавлении в ковш алюминия (1 кг на тонну жидкого металла). Кроме 

того, в сталь добавляли церий в количестве 3,5 кг на тонну жидкого 

металла с целью измельчения зеренной структуры. В качестве покрытий 

внутренней поверхности изложницы использовали смесь кварцевого песка 

с пульвербакелитом и борной кислотой, а также покраску из кварцевого 

песка и борной кислоты. Температура заливки расплава составляла 1450°С, 

1550°С и 1600°С. Скорость вращения изложницы варьировали в пределах 

900, 1200 и 1500 об/мин. Для исследования неметаллических включений 

проводили отбор металла соответственно 5, 30, 70 и 95% от наружной 

поверхности оливки (рис. 1). Идентификацию неметаллических включений 

проводили несколькими методами: металлографический ("Neophot -21") – 

светлое и темное поле, поляризованный свет; петрографический; 

микрорентгеноспектральный (МS-46, "Саmeca", "Nanolab -

7");рентгеноструктурный (ДРОН-2,0).  

 

 
а                                                                  б 

Рис. 1 Схемы вырезки образцов и проведения исследований 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Макроструктурный анализ отливок показал, что вблизи наружной 

поверхности часто присутствовали вкрапления песка глубиной до 2…3 мм, 

вблизи  внутренней поверхности нередко наблюдали рыхлость глубиной 

до 3…5 мм. В этих зонах присутствовали различные неметаллические 

включения как экзогенного, так и эндогенного происхождения. 

В отливках из стали 40Х25Н20С2 в случаях использования в качестве 

покрытия внутренней поверхности изложницы песчаных смесей 
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встречаются участки с грубыми экзогенными включениями (рис. 2, а). 

Анализ показал, что это частички песка, представляющие собой сложные 

многофазные силикатные включения (рис. 3, а). Обнаруживаются такие 

скопления вблизи наружной поверхности отливок; они могут залегать на 

глубину до 2…3 мм. Очевидно, присутствие экзогенных включений 

снижает качество центробежнолитой заготовки, поскольку грубые 

включения являются концентраторами значительных напряжений [2 - 4]. В 

то же время эти включения являются источниками различного рода 

дефектов. Грубые частицы песчаной смеси взаимодействуют друг с другом 

в расплаве, происходит их столкновение, трение друг относительно друга, 

что приводит к возникновению в них внутренних напряжений и 

разрушению включений (рис. 2, а). Разрушение происходило как в 

поверхностных слоях частиц с разделением их на более дисперсные 

частички, так и в результате образования транскристаллитных хрупких 

трещин по границам зерен и фаз включений. В процессе кристаллизации 

стали вблизи таких включений возникают значительные межфазные 

напряжения, что способствует появлению хрупких микротрещин. Вблизи 

скоплений экзогенных включений наблюдали также грубые трещины, 

которые являются горячими трещинами кристаллизационного 

происхождения (рис. 2, б) [1]. Известно, что кристаллизационные трещины 

возникают в процессе роста дендритов.  

 

              
а                                                                     б 

 

Рис. 2 Экзогенные включения в центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, 

х500 

 

Появление трещин вблизи экзогенных включений  обусловлено тем, 

что эти грубые частицы являются концентраторами термических 

напряжений в стали, величина которых зависит от размера, формы и типа 

включения [2 - 4]. В скоплениях экзогенных включений возникают поля 

значительных напряжений, связанных с высокой степенью несовместности 

упругих состояний контактирующих фаз (включения и стальная матрица), 
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что должно приводить к протеканию релаксационных процессов. 

Поскольку в процессе непрерывного охлаждения уровень таких 

напряжений постоянно возрастает, а их релаксация путем микросдвигов в 

окружающей стальной матрице затруднена, поэтому происходит их 

релаксация в хрупкие трещины.   

 

 
а 

           
                               б                                                                    в 

 

Рис. 3 Распределение элементов в экзогенном включении (а)  

и спектры характеристического рентгеновского излучения  

эндогенных включений (б, в) 

 

Исследовали эндогенные неметаллические включения в 

центробежнолитой стали 40Х25Н20С2. Комплексные исследования 

показали, что присутствуют включения различных типов: оксиды и 

шпинели Al2O3, Cr2O3, MnO·Al2O3, (MnFe)O, (Се,Al)2O3 (рис. 4, а), 

силикаты – глобулярные SiO2 (рис. 4, б) и FeO·SiO2, Mn0·SiO2 (рис. 4, в), 

карбонитриды и оксиды  титана TiCN (рис. 4, г) а также железо-

марганцевые сульфиды с различным соотношением железа и марганца 

(Mn,Fe)S (рис. 4, д), а также сульфиды с церием (Mn,Сe)S (рис. 4, е). 

Согласно работы [5], церий в зависимости от его содержания образуетв 

сталях как самостоятельные оксиды и сульфиды, так и твердые растворы 

типа (Се,Al)2O3 и (Mn,Сe)S, что и наблюдали в настоящих исследованиях. 

Кроме того обнаружены гетерофазные оксисульфидные и оксисиликатные 

включения (рис. 4, ж). Определяли качественный состав неметаллических 

включений (рис. 3, б, в).Следует отметить, что неметаллические включения 

неравномерно распределены в стали. При этом можно различать два типа 
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этой неравномерности: в объеме отливки и в пределах дендритной 

структуры.  

 

       
               а                                                 б                                     в    

 

   
               г                        д                                 е                                 ж       

 

Рис. 4 Эндогенные неметаллические включения в  в центробежнолитой 

стали 40Х25Н20С2, х500 

 

Проанализировано распределение включений в пределах дендритной 

структуры отливки (рис. 5, а). Такое неравномерное распределение 

включений свидетельствует о возникновении турбулентных потоков, 

которые обусловлены движением расплава в тангенциальном и осевом 

направлениях, что в результате образует сложный характер его 

перемещения относительно формы по винтовой траектории [1, 

6].Гидравлические явления, происходящие в расплаве, способствуют 

локальным турбулентным процессам,  что способствует  изгибу дендритов 

либо отдельных их ветвей в процессе роста и как следствие, к 

перераспределению включений. Неоднородному распределению 

включений способствуют ликвационные явления в расплаве, а также 

образование включений вследствие локальных многофазных превращений 

в процессе многофазной  кристаллизации, например, при эвтектическом 

либо  монотектическом превращении (рис. 5, б, в) [3, 7]. 
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                       а                                     б                                            в 

Рис. 5 Распределение эндогенных включений в дендритной структуре в 

центробежнолитой стали 40Х25Н20С2: а – х100, б, в –х200  

 

Известно, что в процессе выплавки центробежнолитых сталей 

происходит всплывание включений, которые вращаются вместе с 

расплавом под действием силы гидростатического давления, направленной 

к оси вращения и равной центробежной силе, развиваемой объемом 

жидкости, вытесненной включением [1]. В результате включения 

всплывают в направлении от наружной к внутренней зоне расплава. 

Подъемная сила, действующая на включение, которое вращается вместе с 

расплавом является равнодействующей элементарных подъемных сил и 

приложены в центре сил инерции вытесненного объема жидкости [1]. В 

работе [1] определено выражение закона Архимеда для включения, 

вращающегося вместе с расплавом: 

 

            Pц = ω
2
V(ρвr1 – ρмr2),                            (1) 

 

где Pц – центробежная сила, действующая на включение, находящееся 

в расплаве, ρв и ρм – плотность соответственно включения и расплава, r1 и 

r2 – радиус центра сил инерции соответственно включения и вытесненного 

объема расплава , ω – угловая скорость вращения, V – объем включения. 

С учетом плотностей включения γв и расплаваγмвыражение (1) имеет 

следующий вид: 

 

Pц = ω
2
Vr(ρв – ρм) = (ω

2
Vr / g) (γв- γм)                (2) 

 

Согласно работы [1] силы, действующие на включение, находящееся 

во вращающемся расплаве, возрастают в 30…100 раз по сравнению с 

таковыми в случае неподвижной системы. Таким образом, силы 

всплывания включений в условиях центробежного литья значительно 

увеличиваются. Если γв<γм, то подъемная сила Pц имеет отрицательный 
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знак и направлена к свободной поверхности; при одинаковых размерах 

включений сила Pц пропорциональна (γв- γм) [1]. В табл. 1 приведены 

величины (γв- γм), характеризующие способность включений всплывать в 

жидкой стали. Чем больше величина разности (γв- γм), тем больше 

подъемная сила, действующая на включение. Очевидно, на способность 

включения всплывать в расплаве также оказывает влияние уровень его 

смачиваемости жидкой сталью [3, 8], а также характер конвекционных 

потоков, реализующихся в условиях центробежного литья. 

Количественный анализ распределения включений различных типов в 

объеме отливки показал, что наружные слои заготовки содержат 

значительно меньше включений, чем внутренние и это различие составляет 

2…4 раза в разных плавках (табл. 2). Очевидно, самыми загрязненными 

включениями являются внутренние зоны отливок. Следует отметить, что 

по сечению отливки изменяется не только общее содержание 

неметаллических включений, но также их количественное соотношение по 

типам (табл. 3). 

 

Таблица 1 Значения (γв- γм) для различных типов неметаллических 

включений (γм принято 7,1 г/см
3
)  

Включение γв, г/см
3 

(γв- γм), г/см
3
 

SiO2 

FeO·SiO2 

 Mn0·SiO2 

Al2O3 

MnS 

MnO·Al2O3 

FeS 

Cr2O3 

TiCN 

MnO 

FeO 

2,3 

3,0 

3,6 

3,9 

4,0 

4,2 

4,6 

5,2 

5,3 

5,5 

5,9 

-4,8 [1] 

-4,1 [1] 

-3,5 [1] 

- 3,2 [1] 

- 3,1 [1] 

- 2,9 

- 2,5 [1] 

- 1,9 

- 1,8 

- 1,6 [1] 

- 1,2 [1] 

 

Изучали изменение объемной доли включений на расстоянии 

соответственно 5, 30, 70 и 95% от наружной поверхности заготовки (см. 

рис. 1). Для каждого образца общее количество включений принимали за 

100%. Исследование объемной доли различных типов включений по 

сечению отливки показало, в направлении от наружной к внутренней 

стенке отливки существенно возрастает доля включений глобулярных 

силикатов SiO2 по сравнению с иными тугоплавкими включениями Al2O3 , 

MnO·Al2O3 , (Се,Al)2O3, TiCN, Cr2O3, доля которых, наоборот, уменьшается. 

Очевидно, это связано с различной способностью к всплыванию 
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тугоплавких включений, которая максимальна у включений SiO2 (см. табл. 

1). Сульфидные включения имеют меньшую способность к всплыванию, 

чем SiO2, поэтому их относительное количество вблизи внутренней 

поверхности заготовки снижается на фоне поведения более «быстрых» 

включений, а также в связи с образованием в этих зонах легкоплавких 

силикатов FeO·SiO2 и Mn0·SiO2. Таким образом, распределение различных 

типов неметаллических включений по сечению отливки определяется 

моментом их образования в стали, а также способностью к всплыванию во 

вращающемся расплаве.  

 

Таблица 2 Распределение неметаллических включений в пределах 

центробежнолитой заготовки из стали 40Х25Н20С2 

№ 

плавки 

Содержание включений в 

наружных слоях заготовки 

(балл по ГОСТ 1778) 

Содержание включений во 

внутренних слоях заготовки  

(балл по ГОСТ 1778), глубина 

залегания дефектов 

1266 

1272 

1283 

1282 

1288 

1290 

1291 

1284 

1265 

0,5…1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5…1 

1 

1 

1 

1…2 

2…4,            3,3 мм 

2…3,            2,6 мм 

1…2,            2,3 мм 

1…2,            3,0 мм 

               1…4,            3,2  м 

2…4             4,3 мм 

1…3             2,8 мм 

2…3             3,0 мм 

               2….4            9 мм 

 

 

Таблица 3 Относительное количество включений разных типов по 

сечению заготовки 

Место 

вырезки 

образца 

(%) 

Объемная доля включений, об. % 

SiO2 

 

FeO·SiO2 

Mn0·SiO2 

 

Al2O3 

MnO·Al2O3 

(Се,Al)2O3 

Cr2O3 

 

TiCN 

 

(Mn,Fe)S 

(Mn,Сe)S 

5 

30 

70 

95 

9 

21 

29 

35 

0 

0 

15 

32 

25 

20 

10 

10 

14 

12 

10 

5 

29 

27 

20 

6 

23 

20 

16 

12 

 

Для внутренних зон отливок в местах скопления неметаллических 

включений характерно образование дефектов - трещин (рис. 5, а), которые 
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связаны с присутствием грубых шлаковых включений. Зона присутствия 

таких трещин с  внутренней поверхности заготовки (так называемая, 

рыхлость) имеет глубину до 3 мм.  

 

    
                      а                                    б                                         в   

      
                                          г                                        д                 

Рис. 5 Трещины вблизи внутренней поверхности заготовки в местах 

присутствия шлаковых (а) и эндогенных включений (б. в) и дефекты 

вблизи включений в различных участках заготовки (г, д): в – д - х500 

 

Кроме того, в этих же участках отливок возникают микрорещины в 

местах скопления эндогенных включений, которые имеют термическое 

происхождение и связаны с концентрацией значительных напряжений при 

кристаллизации и охлаждении стали вследствие различия коэффициентов 

термического сжатия (расширения) включений и стальной матрицы (рис. 5, 

б, в) [3]. Чем больше содержание включений, тем больше глубина 

залегания этих дефектов (см. табл. 2). В то же время, поскольку в пределах 

заготовки эндогенные включения распределены неравномерно и поэтому в 

местах их скопления также возникают микротрещины (рис. 5, г, д). 

 

Выводы 

Неметаллические включения неравномерно распределены в 

различных зонах, а также в дендритной структуре заготовок из 

центробежнолитой стали 40Х25Н20С2, что обусловлено не только 

моментом их образования в стали, но также способностью к всплыванию 

во вращающемся расплаве. Повышенное содержание включения вызывает 

снижение механических свойств стали 40Х25Н20С2 при одинаковом 

характере макроструктуры заготовки. Присутствие экзогенных включений 
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(частицы шлака и песчаной смеси) является причиной образования грубых 

трещин и рыхлости, что существенно снижает качество заготовок из 

центробежнолитой стали 40Х25Н20С2.   
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УДК 621.785:535.211:669.15-194:669.017  

 

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВЛЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СТАЛЯХ  

ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

С. И. Губенко, И. А. Никульченко 

 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Досліджено механізм плавлення та кристалізації неметалевих 

включень у контакті з сталевою матрицею при лазерній дії. На прикладі 

сталей 08кп, 08Ю, R7 показано, що лазерна дія представляє собою спосіб 

локальної зміни структури включень в поверхневих оплавлених шарах, а 

також властивостей поверхні неметалевих включень 

 

Исследован механизм плавления и кристаллизации неметаллических 

включений в контакте с матрицей сталей при лазерном воздействии. На 

примере сталей 08кп, 08Ю, R7 показано, что лазерное воздействие 

представляет собой способ локального изменения структуры включений в 

поверхностных оплавленных слоях, а также свойств поверхности 

неметаллических включений 

 

Mechanism of melting and crystallization of non-metallic inclusions in 

contact with steel matrix during laser treatment was investigated. On the 

example of steels 08kp, 08Yu, R7 it was shown that laser action is the method of 

local change of inclusion structure in surface fusion layers and also of 

properties of non-metallic surface 

 

Введение 

В последние годы появилось большое количество работ по изучению 

структуры и свойств, а также механизма упрочнения сталей, подвергаемых 

лазерному воздействию. Исследовано поведение неметаллических 

включений при лазерной обработке сталей и их влияние на структуру 

упрочненного слоя [1]. Установлено, что несмотря на кратковременное 

воздействие, энергия лазерного луча оказалась достаточной для 

оплавления тугоплавких включений и расплавления легкоплавких, а также 

для развития процессов массопереноса, заключающихся в обогащении 

окружающей матрицы элементами, входящими в состав включений 

иперехода элементов матрицы в поверхностную зону включений.   
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Целью данной работы было изучение процессов растворения, 

плавления, зарождения и роста неметаллических включений в условиях 

гипернеравновесности, что в дальнейшем позволит оценить структурные 

особенности трансформации и процесса упрочнения межфазных границ 

включение-матрица при сверхбыстрой закалке из жидкого и твердого 

состояния и даст возможность интенсифицировать процессы лазерного 

упрочнения сталей. 

 

Материалы и методики исследований 

Образцы сталей 60Г, 08кп, 08Ю с предварительно полированной 

поверхностью подвергали лазерному облучению на установке ГОС-30М 

при энергии импульса 10, 18, 25 и 30 J. Скорость нагрева составляла 10
5  

0
С/s, время воздействия импульса – (1,0, 2,5, 3,6, 4,2 и 6,0)

.
10

-3
s, скорость 

охлаждения - 10
6
 °С/s. Идентификацию включений до и после лазерной 

обработки производили металлографическим, микрорентгено-

спектральным и петрографическим методами.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Процессы скоростных растворения, оплавления и плавления 

неметаллических включений в момент лазерного воздействия во многом 

определяют их фазовое и структурное состояние в упрочненном 

поверхностном слое стальных изделий. Поскольку лазерное излучение 

неоднородно по сечению, неоднородно и температурное поле в зоне 

облучения, поэтому на одном пятне облучения включения одного типа 

могут быть в разном состоянии. Как было показано в работах [1, 2], в 

момент лазерного воздействия тугоплавкие включения  Al2O3, TiO, TiO2, 

SiO2, Cr2O3, MnO·Cr2O3, FeO·Cr2O3, MnO·Al2O3, MgO·Al2O3, FeO·Al2O3, 

TiN оплавляются или остаются в твердом состоянии. Включения FeO, FeO-

MnO, FeO-TiO2, имеющие более низкие температуры плавления, могут 

расплавиться, оплавиться иди остаться твердыми. Легкоплавкие 

включения FeO-SiO2, MnO-SiO2, 2FeOSiO2, 2MnO·SiO2, сульфиды, 

сульфидные и оксисульфидные эвтектики расплавляются и под действием 

ударной волны растекаются до поверхности образца. 

Под действием лазерного излучения исходная структура границ 

включение-матрица переходит в неравновесное высокоэнергетическое 

состояние, что вызывает развитие диссипативных процессов, связанных со 

стремлением системы включение-матрица к состоянию с минимумом 

свободной энергии [3]. В результате система включение-матрица 

переходит к состоянию неустойчивого равновесия, которое определяет 

структуру и свойства лазерно-закаленной межфазной границы. Большую 

роль в трансформации границ включение-матрица при лазерном 
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воздействии играют процессы плавления, оплавления и растворения 

неметаллических включений, а также плавление стальной матрицы. 

Вероятность растворения, оплавления и расплавления включений зависит 

от их типа (рис. 1). Растворение включений в момент лазерного 

воздействия может не сопровождаться либо сопровождаться их 

плавлением, матрица в контакте с включениями плавится либо остается 

твердой, что связано с неоднородностью энергетического и теплового 

полей [4, 5]. Глубина зоны растворения включений зависит от режима 

лазерной обработки: чем больше энергия импульса W и время воздействия 

τимп, тем она больше. 

 

 
                  а                                     б                                        в 

Рис. 1 Растворение неметаллических включений при лазерном 

воздействии: а -  Al2O3, 60Г, б- MnO·SiO2, R7, в - SiO2, 08Ю; х500х6 

 

В момент лазерного воздействия процесс растворения (и плавления) 

включения происходит путем неупорядоченных переходов атомов 

включения через границу с расплавленной либо твердой матрицей. 

Механизм сверхскоростного растворения и плавления включений связан с 

взаимным (включение↔матрица) скоростным массопереносом атомов 

через границы раздела, которые тоже плавятся. При этом аномальный 

скоростной массоперенос через границы включение-матрица 

сопровождается обменом электронами между включениями (доноры) и 

матрицей (акцептор) [6]. Следует отметить еще один важный фактор, 

влияющий на условия массопереноса между включениями и стальной 

матрицей – это электромагнитное поле, индуцируемое лазерным 

излучением,  под действием которого на компоненты сплавов возникают 

определенные силы, направление которых зависит от магнитных свойств 

этих компонентов. Действие сил, обусловленных электромагнитным 

полем, способствует аномальному перераспределению атомов элементов 

включений и стальной матрицы, обладающих разными магнитными 

свойствами (магнитным моментом). Таким образом, при лазерном 

воздействии электронное взаимодействие между включением и матрицей 
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усложняется электромагнитным взаимодействием между атомами 

контактирующих фаз.  

Массоперенос компонентов из матрицы в поверхностный слой 

включения может ускорить процесс растворения или плавления, если 

растворимость этих элементов во включении достаточно велика. 

Изменение на поверхности включения химического состава и достижение 

предела растворимости элементов матрицы создают условия для перехода 

поверхностного слоя включения в жидкое состояние с минимальными 

затратами энергии на разрыв межатомных связей. По-видимому, это может 

быть связано с искажением решетки включения проникшими из матрицы 

атомами и возникновением повышенной плотности дефектов 

кристаллического строения и значительных напряжений в поверхностном 

слое. В гипернеравновесных условиях лазерного воздействия в 

поверхностном слое включения, контактирующего с расплавленной или 

твердой матрицей, образуется зона с повышенной плотностью дислокаций 

и вакансий. Согласно дислокационной теории плавления [7], участки этой 

зоны, представляющие собой сильно искаженные области с практически 

разупорядоченной решеткой могут быть зародышами жидкой фазы. В 

пределах сильно разупорядоченного участка на поверхности включения 

(зародыша жидкой фазы) находятся атомы с наиболее нарушенными 

электронными конфигурациями. Проведя расчеты, можно определить 

критический размер зародыша жидкой фазы в поверхностном слое 

включения. Энергия Eраз сильно разупорядоченного участка сферической 

формы на поверхности включения определяется:  

 

Eраз = (4π/3)
.
 (1 – V/V0)

. 
r

3 .
Q,           (1) 

 

где r – радиус зародыша, V/V0 – прирост объема включения при 

переходе его участков в сильно разупорядоченное состояние, Q – энергия, 

которая поглощается при переходе участков включения в сильно 

разупорядоченное состояние.  

Последовательность образования сильно разупорядоченных участков 

на поверхности включения, а также перемещения межфазной границы 

включение-жидкая матрица в процессе плавления включения и самой 

границы включение-матрица можно представить следующим образом (рис. 

2, а, б): на поверхности включения, насыщенной элементами матрицы, 

образуются сильно разупорядоченние участки – зародыши плавления, 

которые целиком переходят в жидкую сталь, растворяясь в ней и насыщая 

прилегающие к включению участки матрицы элементами включения. 

Положение границы включение-матрица изменяется, она искривляется в 

зависимости от характера взаимного массопереноса. При переходе сильно 
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разупорядоченного участка включения в жидкое состояние изменяется 

площадь поверхности S и энергия межфазной границы включение-матрица 

EМФГ (см. рис. 2, б): 

 

S = π/4 
.
r

2.
(V/V0)

2/3 
; EМФГ = 4π

. 
r

2.
(V/V0)

2/3.
σт-ж          (2) 

 

Такой механизм контактного растворения и плавления 

неметаллического включения и границы включение-матрица в 

расплавленной стальной матрице в неравновесных условиях является 

энергетически оправданным, поскольку поверхностный слой включения, 

находящийся в напряженном состоянии с повышенной энергией, 

заменяется жидкой фазой с меньшей энергией. Представляется, что 

уменьшение поверхностной энергии при контактном взаимодействии 

включения и матрицы в момент его плавления является довольно 

значительным, чтобы система включение-межфазная граница-матрица 

оставалась термодинамически неустойчивой после лазерного воздействия. 

 

         
                    а                                         б                                            в  

 
              г 

Рис. 2 Схемы лазерного плавления включений:  

1 – граница включение-матрица, 2 – зона насыщения жидкой матрицы 

элементами включения, 3 – зона насыщения твердого включения 

элементами матрицы, 4 – исходное положение границы  

включение-матрица 

 

Реализация такого механизма растворения и плавления включений 

определяется величиной напряжений, создаваемых в поверхностном слое 
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включения. По-видимому, в условиях высокоскоростного лазерного 

воздействия при возникновении больших напряжений возможно 

практически безактивационное превращение сильно разупорядоченного 

поверхностного слоя включения в жидкое состояние благодаря 

образованию зародышей жидкой фазы.  

В условиях импульсного лазерного воздействия релаксационные 

процессы в поверхностном слое включения практически не имеют времени 

для развития, поэтому значительно увеличивается время, необходимое для 

достижения квазиравновесных условий на межфазной границе включение-

матрица. Внутренние напряжения в поверхностном слое включения 

контролируют развитие процесса плавления, которое происходит в 

ограниченном объеме при сохранении контакта между включением и 

матрицей. Элементарный акт релаксации напряжений вызывает 

одновременную активацию значительного числа атомов включения в 

процесс разупорядочения, подобного плавлению. 

Возможна также реализация механизма лазерного плавления 

(растворения) включений, учитывающего тот факт, что многие включения 

являются ультрадисперсными либо нанофазными [5], в которых велика 

протяженность и объемная доля зеренных границ. В таких включениях при 

образовании сильно разупорядоченного поверхностного слоя в условиях 

массопереноса элементов жидкой матрицы, должно легко происходить 

растворение (плавление) границ зерен включения и нанозерна включения с 

разупорядоченной структурой целиком уходят в расплавленную матрицу 

(рис. 2, в,г).Следует отметить, что у включений, не имеющих 

ультрадисперсную структуру, границы зерен должны растворяться 

быстрее, чем тело зерен. 

Расплавленное или оплавленное с поверхности неметаллическое 

включение находится в расплавленной стальной матрице и образуется 

локальная микрометаллургическая ванна, в которой под действием 

лазерного излучения возникают гидродинамические потоки в условиях 

вихревого термокапиллярного перемешивания, что вызывает перемещение 

включения. Это вносит элементы конвективного массопереноса элементов 

включения и матрицы в общий процесс аномального скоростного 

массопереноса. На скорость лазерного растворения должна влиять 

анизотропия поверхностных свойств включения (или его фаз). Вероятность 

массопереноса от включения в матрицу через границу их раздела тем 

больше, чем меньше разрывается межатомных связей, т.е., чем менее 

плотно упакована атомная плоскость. Включения с ярко выраженной 

анизотропией поверхностных свойств должны характеризоваться более 

высокой скоростью растворения. Процесс плавления включения 

сопровождается скоростным перераспределением сил межатомных связей 
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в пользу атомов разного типа, имеющих благоприятное соотношение 

электроотрицательностей [3, 8 - 10]. Известно, что большая разница 

электроотрицательности компонентов вызывает усиление связей между 

разнородными атомами и позволяет объяснить преимущественный 

массоперенос одних компонентов из включения в матрицу и наоборот. В 

случаях плавления включений образуется микрогетерогенный расплав, 

имеющий квазиполикристаллическое строение (кластеры и 

разупорядоченная зона, так называемого, «матричного» расплава), для 

которого характерно наличие самостоятельных кластеров или 

гетерофазных комплексов, сохраняющих сильное химическое 

взаимодействие атомов, входивших в состав включений. Эти комплексы 

(самостоятельные кластеры) возникают при плавлении неметаллических 

включений; они имеют химический состав и ближний порядок, 

соответствующие определенным типам включений. Эти динамические 

кластеры являются центрами скоростной кристаллизации включений при 

последующем охлаждении. Следует отметить, что неполном плавлении 

тугоплавких включений либо при сохранении их в твердом состоянии эти 

частицы способствуют увеличению объемной доли кластеров в 

«матричном» расплаве и проявляется своеобразный эпитаксиальный 

эффект, поскольку вокруг включений образуются оболочки из более 

стабильных кластеров.Это связано с электрохимическим взаимодействием 

между включением и расплавом, обусловленным контактной разностью 

потенциалов, которая вносит вклад в избыточную энергию поверхности 

раздела включение-расплав γс. Величина γс зависит от проводящих свойств 

включения: она велика, если включение, как и расплав, является 

проводником; она мала, если включение, в отличие от расплава, является 

диэлектриком [4 - 6]. В расплаве кластеры, обладая внутренним строением, 

сходным со строением твердого металла, и имеющие большую плотность, 

чем окружающая их разупорядоченная зона, будут концентрироваться 

вокруг тугоплавких включений, так как наибольшая плотность свободных 

электронов в них по сравнению с разупорядоченной зоной обеспечит 

большее значение γсна границе включение-расплав.  Такие объединения 

кластеров вокруг включений устойчивее, чем отдельные кластеры, 

поэтому в расплаве возникает множество поликластерных образований с 

ядрами из оксидов, карбонитридов.  

Стойкость неметаллического включения при контактном 

взаимодействии с жидкой матрицей зависит от степени отклонения 

системы от квазиравновесного состояния в момент лазерного воздействия, 

т.е, от разницы химических потенциалов компонентов во включении и 

матрице. Метастабильные включения (или их фазы) более чувствительны к 

контактному взаимодействию с жидкой матрицей при лазерном 
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воздействии, и это связано с тем, что при растворении метастабильной 

фазы свободная энергия уменьшается в большей степени, чем при 

растворении стабильной фазы. Дальнейшее изучение термодинамических 

характеристик компонентов включения и матрицы и их влияния на 

характер процессов контактного взаимодействия в пределах границы 

включение-матрица позволит целенаправленно влиять на это 

взаимодействие при лазерном воздействии.  

При закалке из жидкого состояния в поверхностном слое включений 

либо во всем объеме формируется зона лазерной кристаллизации, для 

которой характерны  ультрамелкозернистость, столбчатая форма зерен, в 

также наличие зон сдвига (рис. 3, а, б).  

 

    
а                                               б 

      
в                                              г 

Рис. 3 Зоны быстрой кристаллизации в неметаллических включениях  

(а - (Fe,Mn)S, 6R7, б - MnO·Al2O3, 08Ю) и фазовый распад 

неметаллических включений при лазерной кристаллизации (в, г), х500 

 

При лазерном плавлении включений возникают высокая степень 

неравновесности жидкой фазы, бифуркационная неустойчивость расплава 

и переход от ламинарного течения жидкости к турбулентному, что 

обеспечивает градиент колебательного давления на границе включение-

матрица (жидкой, если расплавились и включение, и матрица, либо 

полужидкой, если матрица осталась твердой), контролирующий 
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конвективные  и аномальные потоки массопереноса. Значительные 

напряжения, возникающие в тонких поверхностных слоях включения и 

матрицы, в результате локальных тепловых вспышек лазерного излучения  

[7] в совокупности с действием реактивных сил отдачи при выбросе из 

зоны обработки жидкости приводят к высокотемпературной деформации 

жидких прослоек, продолжающейся при кристаллизации в процессе 

охлаждения. 

В ряде включений, бывших до лазерного воздействия однофазными, в 

процессе неравновесной кристаллизации произошел фазовый распад, 

обусловленный перемешиванием жидкости под действием 

гидродинамических сил и температурных градиентов. Во включениях 

появились дисперсные частицы второй фазы (рис. 3, в)  либо прослойки 

разного химического состава (рис. 3, г). Размер этих новообразований 

практически не зависел от энергии импульса, однако возрастал с 

увеличением длительности лазерного воздействия.  

При лазерной кристаллизации во включениях сохраняется 

концентрационная неоднородность, возникшая в жидком состоянии, из-за 

ограниченного времени воздействия и это приводит к 

локальнымпересыщениям и формированию новых метастабильных фаз. 

Как показали исследования, их состав соответствует неравновесным 

включениям типа 3MnO
.
2Al2O3, CrO, AlO, mFeO-nMnO и др. Фазовый 

распад в процессе лазерной кристаллизации приводит к формированию во 

включениях квазимодулированных структур, связанных как с 

направленной кристаллизацией, так и с формированием дисперсных 

выделений на дефектах кристаллического строения в зонах химической 

неоднородности. 

 

Выводы 

Предложенный механизм трансформации неметаллических 

включений и границ включение-матрица при контактном лазерном 

плавлении со стальной матрицей в условиях аномального массопереноса, 

связанный с образованием в гипернеравновесных условиях зон с 

повышенной плотностью дислокаций, а также электронным и 

электромагнитным взаимодействием включений и матрицы,  позволяет 

создать предпосылки для целенаправленного влияния на границы 

включение-матрица, а также химический и фазовый состав поверхностного 

слоя неметаллических включений.Изучены особенности структуры 

включений после лазерной кристаллизации, позволяющие прогнозировать 

изменение сопряжения решеток на границе включение-матрица, что 

оказывает влияние на образование трещин вблизи включений при 

последующем нагружении. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

АЗОТИРОВАННЫХ СЛОЕВ В ЖЕЛЕЗЕ 
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Методами металографічного, рентгеноструктурного і 

мікродюрометріческого аналізів вивчено вплив попередньої пластичної 

деформації (ППД) на мікроструктуру, фазовий склад і мікротвердість 

дифузійних шарів, які формуються в залізі при насиченні азотом. 

Встановлено закономірності утворення фаз в деформованому залізі при 

азотуванні. Виявлено вузькі області деформацій (3-8% і 20-30%), в яких 

при азотуванні -Fe відбувається формування шарів нітридних - і -фаз 

максимальної товщини і, як наслідок, істотне підвищення мікротвердості 

поверхневого дифузійного шару. Мікротвердість шарів нітридних фаз 

також корелює з їх товщиною і фазовим складом. Проведено аналіз 

можливих механізмів дифузії азоту, що сприяють прискореному 

формуванню нітридних - і -фаз і підвищенню механічних властивостей 

азотованих шарів 

 

Методами металлографического, рентгеноструктурного и 

микродюрометрического анализов изучено влияние предварительной 

пластической деформации (ППД) на микроструктуру, фазовый состав и 

микротвердость диффузионных слоев, формирующихся в железе при 

насыщении азотом. Установлены закономерности образования фаз в 

деформированном железе при азотировании. Выявлены узкие области 

деформаций (3-8 % и 20-30 %), в которых при азотировании -Fe 

происходит формирование слоев нитридных - и -фаз максимальной 

толщины и, как следствие, существенное повышение микротвердости 

поверхностного диффузионного слоя. Микротвердость слоев нитридных 

фаз также коррелирует с их толщиной и фазовым составом. Проведен 

анализ возможных механизмов диффузии азота, способствующих 
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ускоренному формированию нитридных - и -фаз и повышению 

механических свойств азотированных слоев 

 

The effect of preliminary plastic deformation (PPD) on microstructure, 

phase composition and microhardness of diffusion layers formed in  iron 

under the saturation by nitrogen was studied by means of metallography, X-ray 

diffractometry and microhardness test. The regularities of phase formation in 

deformed iron under nitriding were established. The narrow ranges of 

deformations (3-8 % and 20-30 %) were revealed in which the formation of 

layers with the - и -phases of maximal thickness and as a result the 

considerable increase of microhardness of a surface diffusion layer occurs 

under nitriding of -Fe. The microhardness of the nitride layers correlates also 

with their thickness and phase composition. The possible mechanisms of 

nitrogen diffusion caused accelerated formation of the nitride - and -phases 

and the improving of mechanical properties of nitrided layers were analyzed 

 

Введение 

В настоящее время диффузионное насыщение сплавов на основе 

железа азотом широко применяется в промышленности для повышения 

прочности, твердости, коррозионной стойкости поверхностных слоев 

металлических изделий. В современных технологиях азотирования для 

повышения качества диффузионных слоев и снижения энергозатрат 

зачастую используют различные физико-механические воздействия на 

поверхность обрабатываемых изделий (ультразвуковые колебания, упругое 

и пластическое деформирование, дуговой, искровой, коронный, тлеющий и 

электрический разряды, магнитные и электростатические поля, облучение 

частицами высоких энергий, ультрафиолетовыми и гамма лучами и др.). 

Такие воздействия главным образом влияют на структуру и фазовый 

состав обрабатываемых сплавов, в результате чего могут приводить к 

изменению массопереноса азота в поверхностных слоях и механизмов 

упрочнения при диффузионном насыщении. 

В работах [1-7] показано, что холодная пластическая деформация (до 

химико-термической обработки (ХТО)) оказывает существенное влияние 

на диффузию азота и углерода в сплавы железа, характеристики 

формирующихся при этом поверхностных диффузионных слоев (толщину 

и микротвердость), кинетику образования фаз, конечную структуру, 

фазовый и химический состав слоя. Диффузионные слои, полученные в 

результате сочетания дозированной (10-30%) предварительной 

пластической деформации (ППД) и последующей ХТО, имеют более 

высокие эксплуатационные характеристики по сравнению со слоями, 

полученными в результате традиционной обработки (азотированием, 
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нитроцементацией, цементацией), а дозированная деформация приводит к 

увеличению массопереноса элементов внедрения (азота и углерода) в 

сплавы на основе железа. 

Причины увеличения массопереноса примесных атомов внедрения, а 

также механизмы упрочения и фазообразования в деформированных 

материалах до сих пор не выяснены, однако многие закономерности этого 

явления можно описать с помощью дислокационных представлений, 

применимых к деформированным материалам. Можно предположить, что 

диффузия атомов внедрения в деформированных материалах протекает по 

механизмам, отличным от междоузельного механизма. Увеличение 

массопереноса примесных атомов в деформированном материале 

возможно за счет влияния следующих факторов: зернограничной 

диффузии (в том числе и по малоугловым границам), восходящей 

диффузии (под действием градиента напряжений), переноса атмосфер 

примесных атомов движущимися дислокациями (по дислокационно-

динамическому механизму), процессов рекристаллизации 

(полигонизации), протекающих в деформированном материале при 

температурах насыщения. 

Важную роль в массопереносе атомов внедрения в деформированных 

сплавах играют легирующие элементы. Известно [8, 9], что легирование 

нитридообразующими элементами (Ti, V, Nb, Cr, Mo, W) повышает 

растворимость азота в -фазе, кроме того, нитридообразующие элементы 

могут растворяться в упрочняющих нитридных фазах железа и 

образовывать собственные специальные нитриды, что обуславливает 

повышение твердости, прочности, износостойкости поверхностных 

диффузионных слоев. Известно также [10, 11], что легирование 

нитридообразующими элементами, такими как Cr, Mo, W, существенно 

увеличивает энергию связи атомов внедрения с дислокациями в атмосфере 

Коттрелла, а также повышает температуру конденсации атмосфер атомов 

внедрения на дислокациях, с другой стороны, легирование Ti, V, Nb 

уменьшает энергию связи атомов внедрения с дислокациями. 

 

Постановка задачи исследования 

Основной научной задачей в данной области является разделение 

эффектов упрочнения, связанных как с дефектами кристаллического 

строения (главным образом, дислокациями), так и с легированием 

нитридообразующими элементами, и выяснение их влияния на увеличение 

массопереноса азота в деформированном материале и его упрочнение при 

азотировании.  

Целью данной работы является изучение влияние предварительной 

пластической деформации (ППД) в диапазоне степеней от 5 до 50 % на 
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микротвердость диффузионных слоев, формирующихся в железе при 

насыщении азотом, и выявление закономерностей в изменении структуры 

и фазового состава на основании данных рентгеновского и 

металлографического анализа. 

 

Материалы и методика исследований 

Для выплавки слитка железа использовали восстановленное в 

водороде губчатое железо с содержанием примесей в нем: 0,003 % С; 0,02 

% S; 0,01 % O; не более 0,04 % (Si + Mn + Ni + Ti) (по массе).  

Выплавку слитка осуществляли в индукционной вакуумной печи в 

атмосфере технически чистого аргона, содержащего примеси 0,01%N; 

0,03%O. Слиток был разрезан на образцы разной толщины от 1 до 2 мм 

таким образом, чтобы в результате применения последующей ППД 

получить образцы одинаковой толщиной. Предварительный 

рекристаллизационный отжиг проводили в вакуумной печи при 

температуре 1173 К в течение 3,610
3
 с. 

ППД образцов осуществляли путем прокатки в параллельных валках 

со степенями обжатия от 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 %. 

Деформирование образцов проводили постепенно по 5 и 10 %. Полученная 

степень ППД определялась, как истинная относительная деформация  с 

учетом непрерывного изменения размеров образца в процессе 

деформирования [12]: 

п

к

ln 100%
F

F


 
  

 
, 

 

где Fп – площадь начального поперечного сечения образца до ППД, 

м
2
;  

Fк – площадь конечного поперечного сечения образца после  ППД, м
2
.  

 

Степень ППД определялась с точностью до 0,1%. 

Насыщение азотом образцов после ППД осуществляли в атмосфере 

аммиака (NH3) в течение 1 часа при температуре 853 К, т.е. ниже 

температуры  - перехода для получения азотированных слоев на 

основе твердого раствора азота в Fe c ОЦК решеткой. 

Полученные таким образом азотированные слои были исследованы с 

помощью металлографического, рентгеноструктурного и 

микродюрометрического методов анализа.  
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Результаты исследований и их обсуждение 

Микродюрометрический анализ по глубине азотированных слоев 

образцов после различных степеней ППД проводился по стандартной 

методике с помощью ПМТ-3М. Результаты измерений, выполненные на 

разных приборах, полностью совпадают, что свидетельствует об их 

достоверности. 

По результатам измерений построены кривые распределения 

микротвердости по глубине диффузионного слоя (рис. 1). 

Характер распределения микротвердости по глубине диффузионного 

слоя одинаковый для всех образцов после разных степеней ППД: 

максимальная микротвердость на поверхности, а затем по мере удаления 

от поверхности вглубь образца практически плавное ее уменьшение до 

значения микротвердости сердцевины 0,8-1,0 ГПа. Монотонный характер 

изменения Н по мере приближения к сердцевине свидетельствует о 

прочной связи диффузионного слоя с матрицей-основой. 

Согласно данным зависимостей Н от степени ППД образцов на 

разной глубине от поверхности, максимальное увеличение микротвердости 

диффузионного слоя в результате азотирования деформированных 

образцов наблюдается после ППД 3-8 и 20-30 % (рис. 1). Между этими 

двумя областями ППД с максимальной Н лежит область деформаций 10-

15 %, в которой регистрируется резкое падение микротвердости 

азотированных образцов. 

 

Рис. 1 Распределения микротвердости по глубине азотированных слоев, 

полученных в образцах -Fe при Т = 853 K в течение 1 ч после разных 

степеней ППД 
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В недеформированных образцах максимальное значение 

микротвердости азотированного слоя наблюдается на глубине 10 мкм и 

составляет 2,3 ГПа. С увеличением степени ППД до 8 % микротвердость в 

поверхностном слое увеличивается почти в 2 раза и составляет 4,4 ГПа; 

при дальнейшем увеличении до 25-30 % микротвердость повышается даже 

более чем в 2 раза и достигает 4,8 ГПа после 25 % ППД. В образцах после 

10-15 % ППД микротвердость диффузионного слоя становится такой же и 

даже ниже микротвердости азотированного слоя в недеформированных 

образцах и составляет 1,8 ГПа и 2,2 ГПа на глубине 10 мкм для 10 и 15 % 

ППД соответственно. 

Таким образом, результаты микродюрометрических исследований 

свидетельствуют о том, что зависимость микротвердости от степени ППД 

немонотонная. На кривой зависимости Н() имеются два максимума при 

3-8% и 20-25 % ППД. 

Немонотонный ход зависимости микротвердости от степени ППД 

образцов наблюдается на разной глубине диффузионного слоя вплоть до 

60-70 мкм. При дальнейшем продвижении вглубь (в сердцевину) образцов 

микротвердость диффузионного слоя во всех образцах после разных 

степеней деформации становится примерно одинаковой и равной 

микротвердости основы-матрицы - исходного железа до азотирования. 

Для выяснения причин немонотонного поведения микротвердости 

азотированных слоев железа проводился металлографический и 

рентгеноструктурный анализ.  

Металлографический анализ позволил определить строение 

диффузионных слоев, полученных после азотирования железа 

деформированного с разными степенями. Микроструктуры диффузионных 

слоев, представленные на рис. 2, выявляли по стандартной методике путем 

травления 5%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. 

Согласно результатам металлографических исследований диффузионные 

слои, полученные в образцах после различных степеней ППД и 

азотирования, представляют собой совокупность двух слоев нитридных 

фаз на поверхности образцов и зоны внутреннего азотирования. 

Поверхностный нитридный слой четко виден на всех образцах в виде 

светлой полосы, которая не травится 5%-ым раствором азотной кислоты в 

этиловом спирте. Под белым нетравящимся слоем сразу находится темный 

травящийся в кислоте нитридный слой. По данным рентгеноструктурного 

анализа азотированных образцов внешний нетравящийся в кислоте 

нитридный слой представляет собой -фазу (Fe2-3N нитрид) с 

гексагональной плотноупакованной решеткой, а лежащий под ним 

темнотравящийся слой - -фазу (Fe4N нитрид) с ГЦК решеткой. 
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Рис. 2 Микроструктуры азотированных слоев, полученных в образцах -

Fe после разных степеней ППД. Режим азотирования: Т = 853 K,  = 1 ч. 

 

ППД влияет не только на толщину слоев нитридных - и -фаз, но и 

на микротвердость этих слоев. Зависимости толщины и микротвердости 

поверхностных слоев нитридных - и -фаз и их суммарной толщины от 

степени ППД образцов приведены на рис. 3 а и б. В зависимости от ППД 

толщина слоя -фазы изменяется от 5 до 35 мкм, микротвердость слоя -

фазы лежит в пределах 5,58,1 ГПа; толщина слоя -фазы – от 15 до 

35 мкм, микротвердость слоя -фазы - 4,38,3 ГПа. Суммарная толщина 

нитридных - и -фаз в зависимости от степени деформации изменяется от 

20 до 60 мкм. С увеличением степени ППД образцов толщина 

поверхностных слоев нитридных фаз изменяется немонотонно. 

Минимальная толщина “белого слоя” -фазы и “серого” -фазы 

наблюдается после 10-15 % ППД и составляет 4,6 и 14,9 мкм для - и -
фазы соответственно, а максимальная – после 20-25 % ППД, при этом 

толщина слоя -фазы составляет 29,2 мкм, -фазы - 27,5 мкм. 

Под поверхностным слоем нитридных фаз расположена зона 

внутреннего азотирования, которая представляет собой слой 

гетерофазного строения, состоящий из твердого раствора азота в -Fe и 

многочисленных ориентированных вдоль плоскостей легчайшего сдвига 

выделений -фазы в виде тонких иголок длиной до 100 мкм. В металлах с 

ОЦК решеткой скольжение обычно происходит по плоскостям легчайшего 
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сдвига {110} и {112} в направлениях наиболее плотной упаковки атомов 

<111>. Выделение упрочняющей нитридной фазы в виде иголок 

наблюдается в диффузионной зоне как недеформированных, так и 

деформированных с различными степенями образцах, и может происходит 

как в процессе азотирования при Т=853 К, так и при охлаждении от 

температур насыщения. Интенсивность выделений в образцах после 

разных степеней ППД примерно одинаковая. 

 

а б 

Рис. 3 Зависимость толщины (а) и микротвердости (б) слоев - и - фаз от 

степени ППД образцов -Fe после азотирования 

 

Несмотря на то, что микроструктуры диффузионных слоев в 

деформированных образцах аналогичны микроструктурам в 

недеформированных образцах при одинаковых условиях насыщения, 

обнаруживаются и некоторые отличия, которые состоят в следующем. В 

недеформированных образцах после азотирования толщина слоя -фазы 

составляет 20,5 мкм, -фазы 16,9 мкм, общая толщина этих двух 

нитридных слоев - 37,4 мкм. На кривой зависимости толщины 

поверхностных нитридных слоев от степени ППД (рис. 3 а) наблюдаются 

два ярко выраженных максимума: первый - при 3-5 %, второй- при 20-25 % 

ППД. 

С увеличением степени ППД до 3 % толщина нитридных слоев 

увеличивается: -фазы - до 26,7 мкм, -фазы – до 25 мкм,  +-фаз – до 

49,6 мкм, после чего резко падает с ростом степени деформации. 

Минимальная толщина слоев нитридных фаз наблюдается в образцах 

после деформаций 10-15% и составляет 4,6 мкм – для -фазы, 14,9 мкм - -

фазы и 21,9 мкм -  +-фаз. 
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Второй максимум наблюдается после 20-25 % ППД, при этом 

толщина слоя -фазы составляет 29,2 мкм, -фазы - 27,5 мкм,  +-фаз - 

56,7 мкм. При дальнейшем увеличении степени ППД до 50 % наблюдается 

незначительное повышение толщины нитридных слоев (до 34,1 мкм для -

фазы, 27 мкм - -фазы, 61,6 мкм -  +-фаз).  

Нами установлено, что микротвердость слоев нитридных - и -фаз 

коррелирует с их толщиной в азотированном после разных степеней ППД 

железе (рис. 3 а и 3 б). Образование слоя -фазы максимальной (8,1 ГПа) 

микротвердости происходит после ППД 5 %, в то время, как слой -фазы с 

более высокой (8,3 ГПа) микротвердостью формируется после ППД 20 %. 

Слои - и -фаз максимальной микротвердости формируются после ППД 5 

и 20 % в образцах, в которых толщина этих слоев достигает максимальных 

значений. ППД 20 % способствует значительному (в 1,52 раза) 

повышению микротвердости (от 5,5 до 7,8 ГПа) поверхностного слоя -

фазы и (от 4,3 до 8,3 ГПа) слоя -фазы (рис. 3 б). Минимальные же 

значения H (4,3 ГПа) слоя -фазы и (5,5 ГПа) слоя -фазы наблюдаются 

лишь в недеформированных образцах. 

Таким образом, по данным микроструктурного анализа толщина слоя 

нитридных фаз немонотонно зависит от степени ППД и на наш взгляд 

определяет немонотонную зависимость микротвердости формирующихся 

поверхностных слоев нитридных - и -фаз. Максимальная толщина слоев 

нитридных фаз зафиксирована в образцах после ППД 5 и 20 %, 

микротвердость слоев в которых также достигает наибольших значений. 

После деформаций 10-15 % формируются слои нитридных фаз 

минимальной толщины. 

Рентгеноструктурный анализ позволил установить фазовый состав 

диффузионных слоев после ППД и азотирования. Дифрактограммы, 

полученные с поверхности образцов в излучении Fe анода, представлены 

на рис. 4. 

По данным фазового анализа диффузионный слой состоит из: 

1) фазы с гексагональной решеткой типа Fe2-3N; 2) -фазы с ГЦК 

решеткой типа Fe4N; 3) твердого раствора азота Fe с ОЦК решеткой. 

Эти фазы дают на рентгенограммах четкие линии. 

На дифрактограммах недеформированных образцов наблюдаются 

интенсивные линии -фазы; линии фазы - слабые, едва заметные; 

хорошо видны линии -фазы. Это свидетельствует о том, что слой фазы 

- очень тонкий и в поверхностном слое преобладает -фаза. При 

незначительной деформации 3-5 % количество фазы в поверхностном 

слое значительно увеличивается, о чем свидетельствует резкое повышение 

интенсивности линий этой фазы, и при 5 % ППД интенсивность 
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наблюдаемых на дифрактограмме линий фазы становится 

максимальной, а линии -фазы практически не видны. Следовательно, в 

этом случае, толщина поверхностного слоя фазы становится 

значительной, так что слой фазы может экранировать подслой -фазы и 

особенно зону -твердого раствора. При дальнейшем повышении степени 

деформации образцов до 8-10 % интенсивность линий фазы 

уменьшается, а -фазы повышается, что свидетельствует об уменьшении 

толщины поверхностного слоя фазы, поэтому рефлексы от подслоя -

фазы и зоны -твердого раствора становятся более интенсивные и четко 

различаются на дифрактограмме. После 15 % ППД интенсивность линий 

фазы минимальна. На микроструктурах (рис. 2) можно наблюдать, что 

поверхностный слой фазы после 10-15 % ППД очень тонкий 5-10 мкм, 

поэтому сквозь него хорошо регистрируются рефлексы от - и -фаз. 

 

Рис. 4 Дифрактограммы азотированных слоев, полученных в Fe при  

Т = 853 K в течение 1 ч. 

Дальнейшее повышение степени деформации до 20-30 % приводит к 

значительному росту слоев нитридных - и -фаз на поверхности 

деформированных образцов, о чем свидетельствует резкое повышение 

интенсивности их рефлексов, и к сильному экранированию зоны -фазы 
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так, что при 30 % деформации рефлексов от -фазы практически не 

наблюдается. Сопоставление данных микроструктурных исследований 

диффузионных слоев (рис. 2), полученных после азотирования, с 

результатами рентгеноструктурного анализа подтверждает, что нитридные 

слои - и -фаз наибольшей толщины формируются на деформированных 

образцах со степенями 20-30 %, причем светлый слой на поверхности 

после травления представляет собой фазу, а темный - фазу. 

Таким образом, согласно данным рентгеноструктурного фазового 

анализа, азотированный слой в недеформированных и деформированных 

образцах представлен -, - и -фазами. ППД влияет на соотношение 

количества фаз, образующихся в диффузионной зоне при азотировании. 

Обсуждение результатов. Результаты металлографического и 

рентгеноструктурного анализов (рис. 2 и рис. 4) дают основание 

утверждать, что высокая микротвердость диффузионного слоя, 

наблюдаемая вблизи поверхности (рис. 1), обусловлена формированием 

поверхностных слоев нитридных - и -фаз, содержащих большое 

количество азота и имеющих отличную от основы-матрицы 

кристаллическую структуру и твердость. Так, согласно данным [8, 13, 14], 

фазы, образующиеся в системе Fe-N, обладают следующей твердостью 

(рис. 5). Самую высокую твердость имеет -фаза, твердость Fe4N нитрида 

с ГЦК структурой достигает 4,7 – 4,8 ГПа. Область гомогенности -фазы - 

очень узкая, 5,3 – 5,75 мас. % N. Твердость -фазы (Fe2-3N нитрида с ГПУ 

решеткой) - в 2 раза ниже и лежит в пределах значений 2,3 – 2,5 ГПа. Эта 

фаза характеризуется очень широкой областью гомогенности, в ней может 

растворяться от 4 до 11 мас. % N. Твердость азотированной -фазы – 

твердого раствора азота в ОЦК решетке Fe обычно невысокая 1,2 –1,4 ГПа 

вследствие малой растворимости азота в решетке -Fe (до 0,004 мас. %N 

при комнатной температуре). При эвтектоидной температуре (590С) 

растворяется до 0,1 мас. % N [8, 13, 14]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что повышенная 

микротвердость азотированных образцов обусловлена образовавшимися - 

и -фазами, и характер ее распределения по глубине определяется 

толщиной поверхностных слоев - и -фаз. Например, в деформированных 

со степенями 3-8 и 20-30 % образцах после азотирования наблюдаются 

слои нитридных - и -фаз максимальной толщины: -фазы - 29,2 мкм, -

фазы - 27,5 мкм,  +-фаз - 56,7 мкм (рис. 3 а) и высокая их 

микротвердость, Н  = 7,8÷8,3 ГПа (рис. 3 б). 

Микротвердость зоны внутреннего азотирования диффузионного слоя 

на глубине 60-100 мкм (рис. 1) определяется двумя факторами. Во-первых, 

содержанием азота в -твердом растворе, которое по нашим оценкам на 
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основании рентгеновских данных составило примерно 0,1 мас. %, что 

согласуется с известными данными [13, 14]. Во-вторых, высокая твердость 

слоя внутреннего насыщения обусловлена также выделениями нитридных 

фаз в процессе насыщения при 853 К [9, 15]. Действительно, в зоне 

внутреннего азотирования наблюдаются игольчатые выделения -фазы 

длиной до 100 мкм (рис. 2). 

Кроме того, известно [9, 15], 

что при последующем 

охлаждении от температур 

насыщения пересыщенный 

твердый раствор старится. 

Старение в процессе охлаждения 

также приводит к 

дополнительному образованию 

нитридов, вследствие чего 

микротвердость может 

повышаться. Однако, 

максимальное упрочнение 

диффузионного слоя достигается 

в случае, если в процессе 

насыщения в -фазе возникают 

однослойные по азоту выделения 

полностью когерентные с 

решеткой твердого раствора [14]. 

Изменение их морфологии и 

размеров вследствие коагуляции и нарушения когерентности ведет к 

снижению микротвердости. Поскольку в эксперименте охлаждение от 

температуры насыщения 853 К после азотирования проводилось 

достаточно быстро (путем вынимания образцов из горячей зоны камеры в 

зону охлаждения с температурой 423 К), то по нашим оценкам это 

избавляло от эффекта коагуляции нитридной фазы в процессе старения и 

обеспечивало формирование дисперсных выделений при охлаждении. 

Такая структура слоя внутреннего азотирования, как известно [15, 21], 

препятствует движению дислокаций и, следовательно, пластическому 

деформированию материала и, поэтому, обеспечивает максимальное его 

упрочнение. 

Таким образом, высокую микротвердость диффузионных слоев в 

азотированном железе после ППД 3-8 и 20-30% (рис. 1) можно объяснить 

как формированием толстых (до 56,7 мкм) поверхностных слоев 

нитридных +-фаз по сравнению с недеформированными образцами за 

счет ускоренного роста слоев этих фаз в деформированном железе, так и 

 

Рис. 5. Твердость фаз в системе Fe-N 

[14] 
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более интенсивным выделением дисперсной нитридной -фазы, 

упрочняющей -твердый раствор зоны внутреннего азотирования, 

отличающейся игольчатой морфологией и относительно равномерным 

распределением. 

Немонотонное влияние ППД на формирование диффузионного слоя, 

его структуру, толщину слоев нитридных фаз, выделение упрочняющей 

нитридной фазы, и, как следствие, его микротвердость, на наш взгляд, 

обусловлено тем, что протекание диффузионных процессов в 

деформированных материалах возможно по механизмам, отличным от 

междоузельного. Так, например, увеличение массопереноса атомов 

внедрения (азота) в деформированном на -Fe может быть связано с 

взаимодействием атомов азота с дислокациями с образованием примесных 

атмосфер типа Коттрелла, и затем дополнительным переносом атмосфер 

азота подвижными дислокациями по дислокационно-динамическому 

механизму [16-19]. Такой процесс может влиять на кинетику 

фазообразования, что приводит к ускоренному формированию 

образующихся при этом нитридных - и -фаз и соответственно 

повышению механических свойств азотированных слоев как раз для ППД 

3-8 и 20-30 %. Замедление формирования слоев нитридных - и -фаз при 

деформациях 10-15 %, по-видимому, можно объяснить уменьшением 

массопереноса азота в -Fe за счет уменьшения количества подвижных 

дислокаций, способных переносить атмосферы примесных атомов. 

Причины изменения скорости диффузии элементов внедрения на 

разных стадиях пластического деформирования металла несомненно 

связаны с изменениями структуры холоднодеформованного металла 

вообще и тонкой структуры, в частности, по сравнению со структурой 

рекристаллизованого металла. Многостадийность процесса пластической 

деформации рассмотрена в [20]. Прецизионные исследования 

дислокационной структуры и использование большой статистики в опытах 

на высоковольтных электронных микроскопах показали, что при переходе 

от одной стадии к другой, происходит качественное изменение 

дислокационной структуры, сопровождаемое изменением коэффициентов 

упрочнения и возврата. Хотя с увеличением степени деформации ε 

плотность дислокаций д в объеме деформируемого металлического тела 

растет примерно пропорционально ε, распределение дислокаций в объеме 

металла является неравномерным. 

Эволюцию дислокационной структуры при деформации кристалла 

можно представить в несколько стадий [20, 21]. 

На первой стадии деформации 3-8 % (стадия легкого скольжения (I)), 

как известно [20], скольжение развивается только по одной системе 

плоскостей, при этом дислокации беспрепятственно перемещаются в 
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плоскости скольжения, а значительная их часть может выходить на 

поверхность. В результате чего, одна часть дислокаций расположена 

беспорядочно в виде сетки, другая — в виде малоугловых границ. 

Плотность однородно распределенных дислокаций д увеличивается от 10
6
 

до 10
8
 см

-2
. Подвижные незакрепленные дислокации могут 

взаимодействовать с примесными атомами внедрения с образованием 

атмосфер Коттрелла, а затем под действием напряжений, возникающих в 

диффузионной зоне вследствие градиента концентрации, переносить их 

вглубь материла по дислокационно-динамическому механизму [18, 19]. 

Поскольку на стадии I пластической деформации благодаря увеличению 

плотности однородно распределенных в материале дислокаций 

формируется развитая дислокационная структура, в которой количество 

незакрепленных подвижных дислокаций может достигать максимального 

числа, то можно предположить, что в этом случае увеличение 

массопереноса азота при азотировании происходит по дислокационно-

динамическому механизму и, как следствие, имеет место ускоренное 

формирование диффузионных слоев нитридных - и -фаз. 

На следующей стадии (II) пластического деформирования (10-20 %) 

плотность дислокаций достигает д ≈ 10
8
...10

10
 см

-2
, при этом они 

распределены неравномерно по всему объему материала и могут 

образовывать различные локальные возмущения дислокационной 

плотности в виде жгутов, скоплений, кластеров и т.д. В таких 

образованиях могут участвовать сотни дислокационных линий. Согласно 

Хирту [22] скольжение на II стадии пластического деформирования 

развивается по нескольким системам плоскостей. С ростом деформации 

образуется нерегулярная сетка дислокаций; средняя плотность дислокаций 

в начале II стадии составляет 10
9
 см

-2
, а к концу стадии достигает 10

10
 см

-2
. 

Поэтому, на наш взгляд, на второй стадии пластического деформирования, 

вследствие образования локальных скоплений дислокаций и 

неравномерного их расположении, уменьшается число подвижных 

дислокаций, способных дополнительно переносить атмосферы примесных 

атомов. В этом случае мы наблюдаем уменьшение толщины нитридных 

слоев, и как следствие, снижение их микротвердости.  

Принципиальной особенностью третьей стадии (III) пластического 

деформирования является появление разориентировок. При деформациях 

выше ε ≈ 0,1...0,2 образование слабо разориентированной ячеистой 

структуры приводит к тому, что однородно ориентированный кристалл 

разбивается на множество слабо разориентированных на углы θ ≈ 0,1° 

ячеек, разделенных несовершенными дислокационными границами. 

Средняя по объему плотность дислокаций в ячеистой структуре очень 

высока: д ≈ 10
11

 см
-2

, а плотность дислокаций в границах ячеек в 
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несколько раз больше. На III стадии развитой пластической деформации 

коэффициент упрочнения уменьшается по сравнению с наблюдаемым на II 

стадии, что может быть связано с так называемым динамическим 

возвратом. Динамическое разупрочнение может быть связано либо с 

прорывом барьеров Ломера-Коттрелла, либо с поперечным скольжением. 

В результате скопления дислокаций перед препятствием сдвиг в исходной 

плоскости скольжения может затормозиться. Посредством поперечного 

скольжения винтовые дислокации могут при некоторых условиях 

переходить на соседнюю параллельную плоскость скольжения. 

Переместившись на соседнюю плоскость, дислокационная линия образует 

там источник, который под действием приложенного напряжения 

генерирует некоторое количество дислокаций и обеспечивает 

пластический сдвиг. Таким образом, на III стадии пластического 

деформирования, создаются принципиально новые возможности 

увеличения массопереноса и ускорения формирования диффузионных 

нитридных слоев в сплавах железа, обусловленные протеканием в них 

процессов динамического возврата. По-видимому, при такой развитой 

дислокационной структуре материала, создаются дополнительные условия 

для увеличения массопереноса азота вглубь материала как за счет 

увеличения плотности дислокаций и повышения их подвижности, так и 

благодаря возникающим дополнительным путям ускоренной облегченной 

диффузии - малоугловым границам [23]. Кроме того, возможно повышение 

растворимости азота в деформированном железе вследствие 

взаимодействия атомов азота с дислокациями и дополнительного 

размещения их в атмосферах Коттрелла. При таких процессах деформации 

(20-30%), как видно (рис. 1, 3), микротвердость и толщина нитридных 

слоев достигают своих максимальных значений. 

Для подтверждения роли трехстадийности процесса деформации при 

последующем азотировании рассмотрим кратко некоторые результаты 

рентгеновских исследований сплавов Fe-Cr-Ti [7, 24], в которых также при 

насыщении азотом и углеродом наблюдалось ускоренное формирование 

диффузионных слоев максимальной микротвердости после ППД. 

Проведенные рентгеноструктурные исследования деформированных (5, 10, 

15, 20, 25, 30 %) до диффузионного насыщения сплавов Fe-Cr-Ti показали, 

что зависимость интегральной ширины рентгеновской линии -фазы от 

степени ППД сплава Fe-1,3%Cr-0,6%Ti немонотонна. Так, значительное 

уширение линии на ранних стадиях пластической деформации 5-10 % 

может быть обусловлено микронапряжениями, возникающими вследствие 

увеличения плотности хаотически распределенных дислокаций. 

Дальнейшее повышение степени деформации до 10-20% приводит к 

небольшому уменьшению ее ширины, что может быть результатом 
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перестройки дислокационной структуры, сопровождающееся 

неравномерным распределением дислокаций по всему объему материала, 

образованием различных локальных возмущения дислокационной 

плотности. Последующее увеличение ширины линии при последующем 

деформировании до 25-30%, по-видимому, является следствием 

возникновения разориентировок кристаллитов, и связано с разбитием 

однородноориентированного кристалла на множество 

слаборазооритированных кристаллитов - блоков когерентного рассеяния 

рентгеновских лучей, разделенных между собой малоугловыми 

дислокационными границами.  

Таким образом, все процессы перестройки дислокационной структуры 

могут приводить к увеличению или уменьшению числа подвижных 

дислокаций, участвующих в дополнительном массопереносе атомов 

внедрения в деформированном материале, что, на наш взгляд, вызывает 

немонотонную зависимость толщины и микротвердости образующегося 

при этом диффузионного слоя от ППД. 

Следует заметить, что диффузия может также ускоряться и по 

малоугловым границам, возникающим в значительной мере после 20 % 

деформации на III стадии [23]. 

Кроме того, в деформированных материалах возможен массоперенос 

азота под действием градиента напряжений по механизму восходящей 

диффузии [25]. Так, рентгенографическое исследование макронапряжений 

как суммы главных напряжений (1+2) [7, 24], возникающих в 

поверхностных слоях деформированных Fe-Cr-Ti сплавов, показало, что на 

начальных стадиях деформирования до 25 % макронапряжения имеют в 

основном сжимающий характер, при дальнейшем повышении степени 

ППД выше 30 % (1+2) плавно переходят в растягивающие  

На наш взгляд, более детальное изучение исходной структуры 

деформированного металла, позволило бы установить причины 

немонотонного влияния ППД на процессы, происходящие при диффузии 

азота в деформированных сплавах железа. Поэтому, для выяснения 

возможных вкладов в массоперенос азота в деформированных металлах и 

процессы фазообразования в них нами проводятся дальнейшие 

электронно-микроскопические, рентгеновские и мессбауэровские 

исследования тонкой структуры деформированного металла.  

 

Выводы 

1) В работе обнаружены интервалы степеней деформаций 3-8 и 20-

30 %, в которых при последующем азотировании деформированного -Fe 

при Т=853 К и относительно быстром его охлаждении наблюдается 

существенное (примерно в 2 раза) повышение микротвердости 
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поверхностного диффузионного слоя, чем при других степенях ППД 10-

15 %. 

2) Найдена корреляция между поведением микротвердости, 

размерами и структурой диффузионных слоев. Показано, что при степенях 

деформации 3-8 и 20-30 %, по сравнению с другим степенями ППД, 

происходит ускоренное формирование слоев нитридных - и -фаз. 

3) Возможная причина немонотонной зависимости механических и 

структурных характеристик диффузионных слоев в -железе от степени 

ППД основана на идее трехстадийности процесса деформации с точки 

зрения эволюции дислокационной структуры, обусловливающей 

интенсификацию или ослабление фазообразования за счет увеличения или 

уменьшения массопереноса азота по дислокационно-динамическому 

механизму, а также ускорения или замедления диффузии по малоугловым 

границам.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЧУГУНОВ С 

ОБРАБОТКОЙ РАСПЛАВА УГЛЕРОДКАРБИДОКРЕМНИЕВЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ  

 

И. В. Деревянко, А. В. Жаданос  

 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Наведено результати термодинамічних розрахунків взаємодії карбіду 

кремнію з залізовуглецевим розплавом. За результатами дослідно-

промислових плавок підтверджено модифікуючий вплив SiC на структуру 

чавуну з кулеподібним графітом 

 

Приведены результаты термодинамических расчетов 

взаимодействия карбида кремния с железоуглеродистым расплавом. По 

результатам опытно-промышленых плавок подтверждено 

модифицирующее влияние SiC на структуру чугуна с шаровидным 

графитом 

 

The results of thermodynamical calculations of silicon carbide interaction 

with iron-carbon alloy are presented. According to the results of experimental-

industrial meltings the modifying effect of SiC at the cast iron structure with 

globular graphite is confirmed 

 

Актуальность исследования 

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) используется 

во многих областях промышленности, все больше заменяя изделия из 

литой или кованной стали, а также серого и ковкого чугуна. В сравнении 

со сталью ВЧШГ имеет более высокое отношение предела текучести к 

пределу прочности при растяжении, равное 0,7–0,8 (против 0,50—0,55 для 

стали), достаточно высокий модуль упругости, низкая чувствительность к 

концентраторам напряжений, повышенная (в 1,5-3,5 раза) циклическая 

вязкость – позволяют считать этот конструкционный материал весьма 

перспективным [1]. 

Особенностью высокопрочного чугуна является шаровидная форма 

включений графита, относительно равномерно рассредоточенного в 

структуре. Шаровидную форму графит приобретает в результате 

обработки расплава чугуна такими модификаторами, как магний, церий и 

др. В настоящее время мировое производство ВЧШГ по многим оценкам 
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превышает 18-19 млн. тонн в год, а к 2015 году оно составит около 25 млн. 

тонн. В 2010 году доля высокопрочного чугуна в общем объеме чугунных 

отливок оценивалась, соответственно, как 35-40% в США, 50-55% в 

Японии и 45-50% в странах ЕС.  

Наиболее важным для достижения соответствующих механических 

свойств является получение правильной шаровидной формы графита, 

формирование которой зависит от ряда факторов (химический состав 

металла, условия модифицирования, температура модифицирования, 

шихтовые материалы и пр.). 

Для производства высокопрочного чугуна целесообразно применять 

доменные чугуны с наименьшим количеством микропримесей с учетом 

содержания в них марганца и фосфора. В отдельных случаях для чугунов 

со специальными свойствами целесообразно применять синтетический 

чугун, выплавленный в индукционных печах на чистых по примесям 

шихтовых материалах. 

Синтетический чугун, как правило, выплавляют в индукционных 

печах и вагранках, используя в качестве металлошихты 50-70% литейного 

чугуна или возврат собственного производства и 30-50% 

амортизационного стального лома, а для науглероживания расплава 

применяют графит, литейный или доменный кокс. Для получения чугуна, 

стандартного по содержанию кремния, его легируют ферросилицием 

(ГОСТ 1415-93) марок ФС20…ФС75. При получении полупродукта для 

ВЧШГ особое внимание обращается на содержание серы (S) в исходных 

материалах. Содержание серы в расплаве перед модифицированием 

должно быть не более 0,02% на ВЧ40-70 и не более 0,01% на ВЧ80-100 [2]. 

 

Постановка задачи исследований 

Кафедрой электрометаллургии разработана технология выплавки 

железоуглеродистых сплавов различного функционального назначения с 

использованием в шихте вторичных материалов электротермических 

производств [3-5], позволяющая не только легировать расплав кремнием и 

углеродом но и задавать определенный модифицирующий эффект.  

Материал термообработанный углеродсодержащий электродного 

производства представляет собой обожженный при высоких температурах 

антрацит, кокс или графит. В результате нагрева, в структуре которого 

произошло упорядочение кристаллической решетки, что делает его более 

инертным к окислительной атмосфере и более активным к железистым 

расплавам. 

Введение в расплав карбида кремния металлургического, совместно с 

материалом термообработанным углеродсодержащим электродного 

производства и/или графитом, обеспечивает достаточность процесса 
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науглероживания, повышения концентрации кремния в расплаве. При этом 

повышается графитизирующая способность чугуна, снижается 

окисленность шлака и уменьшается склонность чугуна к отбелу. 

Технология позволяет выплавлять в индукционных печах 

железоуглеродистые сплавы различного функционального назначения, 

требующие легирование расплава кремнием и углеродом с низким 

содержанием микропримесей и серы, что немаловажно при производстве  

синтетических высокопрочных чугунов с шаровидным графитом. 

В высокопрочном чугуне сера, как правило, удаляется благодаря 

присадке глобулизирующих элементов, но, несмотря на это, исходное 

содержание серы имеет достаточно важное практическое значение. С 

одной стороны, содержание серы оказывает отрицательное влияние на 

механические свойства, а с другой - затрудняет процесс модифицирования. 

По мнению большинства исследователей, низкое исходное содержание 

серы является важнейшим условием получения высоких показателей 

свойств в отливках из ВЧШГ. 

 

Анализ термодинамики реакций взаимодействия карбида 

кремния с железоуглеродистым расплавом 

В технологии плавки используется свойство карбида кремния (SiC), 

при взаимодействии с жидким металлом, растворяться с ассимиляцией 

кремния и углерода в расплав, причем реакция начинает протекать при 

температурах, ниже температуры плавления металла [6]: 

 

SiC+ Fe  ж = Si  F e+ C  F e .  

 

Термодинамическая вероятность взаимодействия SiC с жидким 

железом с растворением кремния и углерода в нем и с образованием 1%-

ных растворов может быть оценена по суммарной реакции: 

 

SiC=Siж+Cгр, 

G
0

Т=100600-34,9Т, Дж/моль; 

 

Siж=Si(1%-й р-р в Fe), 

G
0

Т=-119130-25,46Т, Дж/моль; 

 

Cгр=C(1%-й р-р в Fe), 

G
0

Т=22600-42,30Т, Дж/моль; 

 

SiC=SiFe+CFe, 

G
0

Т=4070-102,66Т, Дж/моль. 
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Свободный углерод растворяется в жидком железе по 

эндотермической реакции: 

Ссв=С(1%-й р-р в Fe); 

G
0

Т=22600-42,3Т, Дж/моль. 

 

Перешедший в металл кремний взаимодействует с кислородом 

расплава и оксидами железа, что способствует повышению температуры и 

ускоряет расплавление металлолома: 

 

Si+2О=(SiO2), 

G
0

Т=-582830+219,3Т, Дж/моль; 

 

lgKSi=lg(aSiаО)/аSiO2=lg(SifSiO
2
f

2
О)=-30371/Т+11,46; 

 

Si+2(FeО)=(SiO2)+2Fe, 

G
0

Т=-282230+121,13Т, Дж/моль; 

 

lgKSi=lg(aSiаFeО)/аSiO2=lg((FeO)
2
 f

2
FeОSifSi)= 

-14775/Т+6,34. 

 

С ассимиляцией кремния и углерода металлом одновременно 

происходит восстановление окислов железа, содержащихся в шлаке и 

образовавшихся при плавлении шихты, что способствует формированию 

рассыпчатых шлаков в период плавки и снижению общего угара 

элементов. 

Скорость растворения частиц карбида кремния определяли с 

использованием второго закона Фика для стационарных условий в 

сферических координатах: 

 

(
2
с/R

2
)  +  (2 /R)(с/R) = 0 ,  

 

где R – расстояние от центра включения (частицы SiC), имеющего 

радиус r, до некоторой точки в расплаве с концентрацией с. 

 

Процесс растворения зерен карбида кремния проходит очень быстро 

(в течение 1-2 минут) при температуре 1250°С, при этом кремний образует 

с железом раствор, в связи с чем, продиффундировавший углерод 

выделяется в виде вторичного графита, так как кремний является 

графитизирующим элементом. Данное свойство карбида кремния влияет 

на увеличение числа зародышей графита и обеспечивает получение 

мелкодисперсного равномерно распределенного графита в металлической 
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основе, а так же на снижение температуры эвтектического переохлаждения 

чугуна, что улучшает графитизирующие свойства синтетического чугуна и 

повышает его механические свойства. 

Отмечено, что при модифицировании чугуна ферросилицием (ФС75), 

количество образующихся в расплаве эвтектических частиц в 5-8 раз 

меньше, а температура эвтектического переохлаждения чугуна в 2-3 раза 

выше, чем при введении в расплав карбида кремния [7]. Свойство карбида 

кремния влиять на структуру графита позволяет применять его и в 

качестве модификатора при выплавке чугунов на основе чугунного лома, 

вводя смесь на зеркало металла после снятия шлака. 

 

Анализ результатов исследований 

Опытные плавки по получению синтетического чугуна с 

использованием в составе шихты металлургических смесей из углерод-

карбидкремниевых материалов (СSiC-смесей) в индукционных тигельных 

печах промышленной частоты, средней частоты и высокой частоты 

показали об эффективности данного способа. При этом наилучшие 

результаты по усвоению компонентов (92-96% по «Si» и 85-92% по «С») из 

состава смеси были получены на печах промышленной частоты, что 

обусловлено высокой  интенсивностью электромагнитного перемешивания 

расплава в печи.  

В ходе проведения серии опытно-промышленных плавок на 

среднечастотных печах (INDUCTOTHERM) и печах промышленной 

частоты (ВВС) было отмечено, что опытные плавки проходили в 

соответствии с НТД предприятия. Химический состав и структура 

полученного металла соответствует заданным ТП, ТУ и ГОСТам.  

Металлографический анализ металла опытных плавок показал что 

структура металла в отливках, содержащих 3,6-3,9% С и 2,4-2,6% Si 

представлена перлито-ферритной структурой с мелкодисперсными 

равнораспределенными включениями графита с размерами и формой 

зерна, соответствующего показателям ШГД 15,25 и ШГф 4,5, что 

подтверждает влияние карбида кремния (SiC) на образование в чугуне 

мелкодисперсного графита, склонного к глобуляризации. 

Механические свойства полученных отливок соответствуют 

требованиям ГОСТа. 
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УДК 621.74.045 

 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССАХ. 

КОНСТРУКЦИЮ И МАТЕРИАЛ ОТЛИВКИ ОПТИМИЗИРУЕТ 

КОМПЬЮТЕР 

 

В. C. Дорошенко 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

В огляді описано конструкції металевих виливків, отриманих за 

допомогою 3D-технологій. Відзначено ряд нових способів 3D-обробки 

матеріалів, що відносяться до адитивних процесів і уособлюють 

наступний крок до ресурсозберігаючого екологічного виробництва. 

Показано приклади моделей і виливків складної конструкції з оптимальним 

поєднанням металоємності, міцності і привабливого зовнішнього вигляду. 

Описані високотехнологічні 3D-процеси розширюють існуючий спектр 

металопродукції і можливості її виробництва 

 

В обзоре описаны конструкции металлических отливок, полученные с 

помощью 3D-технологий. Отмечен ряд новых способов 3D-обработки 

материалов, относящихся к аддитивным процессам и олицетворяющим 

следующий шаг к ресурсосберегающему экологическому производству. 

Показаны примеры моделей и отливок сложной конструкции с 

оптимальным сочетанием металлоемкости, прочности и 

привлекательного внешнего вида. Описанные высокотехнологичные 3D-

процессы расширяют существующий спектр металлопродукции и 

возможности ее производства 

 

The review describes the structure of metal castings produced using 3D-

technologies. There have been some new ways of 3D-processing of materials 

that are additive processes, which embodies the next step in environmental 

resource-saving production. Examples of patterns and casting of complex design 

with an optimal combination of materials, durability and attractive appearance 

are shown. Described 3D high-tech processes are expanding the existing range 

of metal products and the possibility of its production 

 

«В твердый горный камень воображение художника вкладывает живую 

фигуру, которую он извлекает оттуда, удаляя излишки камня», - говорил 

Микеланджело. Традиционное производство деталей, по сути, близко к 

такому «ваянию скульптуры», удаляющему все лишнее с металлической 
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заготовки и приближая ее к готовой детали. Напротив, аддитивные 

технологии (АТ) наращивают - печатают изделие слой за слоем. За этим 

процессом следит компьютер, ориентируясь на 3D-модель. Среди сильных 

сторон метода такие: - сокращаются расходы материала (в зависимости от 

детали экономия может достигать 75 %); - появляется возможность 

создавать более сложные изделия (например, с различными полостями); - 

можно выпускать детали, не нуждающиеся в дополнительной обработке. 

Как отметил ген. директор ВИАМ, акад. РАН Каблов Е. Н. на 

конференции «Аддитивные технологии в промышленности» (10.02.2015), 

на сегодняшний день во всех развитых странах происходит бум АТ. 

Мировой рынок данных технологий в 2010-2014 гг. прирастал в среднем на 

27,4 %, в итоге его объем достиг 3 млрд. долларов [1]. По его словам, 

мировыми лидерами в области АТ являются США, Германия и Китай. 

Кроме того, в 22 странах уже созданы национальные ассоциации по АТ, 

объединенные в альянс GARPA. Например, корпорация «Боинг» благодаря 

3D-печати изготавливает более 22 тысяч деталей 300 наименований для 10 

марок коммерческих и военных самолетов. 

Сегодня можно однозначно сказать, что 3D-печать и 3D-сканирование 

активно входят в нашу жизнь и скоро станут действительно незаменимыми 

инструментами во многих сферах деятельности. И если в настоящий 

момент масштабы развития этого сегмента отрасли высоких технологий 

пока могут оценить только специалисты, то уже в ближайшем будущем 

ситуация будет меняться. Техника 3D-печати будет использоваться все 

шире, проникая в нашу повседневную жизнь. Самой большой проблемой 

для АТ становится потребность изменить мышление дизайнеров, 

проектирующих конструкции в любой сфере деятельности человека.  

Если АТ начиналась с производства единичных прототипов и малых 

партий, то сейчас ограничения все чаще смещается в сторону все больших 

объемов, а производительность систем 3D-печати продолжает повышаться. 

Сложность геометрии изделия, как правило, повышает выгодность 3D-печати 

даже до серийности в несколько сотен единиц, хотя она не может заменить 

классическую конструкцию пресс-формы (для получения разовых моделей) в 

большой серии. Другие преимущества - в диапазоне от короткого времени 

производства до снижения затрат на механическую обработку литой заготовки, 

что относится к литью по выплавляемым моделям, где пластиковые модели из 

3D-печати заменяют классические воскообразные модели с долговременным 

производством по пресс-формам. Кроме того, поскольку для АТ в области 

формовки песчаные формы изготавливаются непосредственно на основе 

данных САПР, они соответствуют высокому стандарту точности. Наряду с 

сокращением времени производства, свобода дизайна также гораздо менее 

ограничены, чем в обычном производстве. 
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В отечественном литейном производстве 3D-технологии, прежде 

всего, распространяются для литья по газифицируемым моделям (ЛГМ, 

Lost Foam Casting) при изготовлении пенопластовых моделей (технических 

и художественных отливок) на 3D-фрезерах [2] (рис. 1). Также для литья 

предложено моделирование строения простейших кристаллических 

решеток с использованием объемных сборных структур с 

повторяющимися унифицированными элементами, пенопластовые модели 

которых можно изготовить на пластавтоматах либо на 3D-фрезерах [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Примеры изготовления моделей для ЛГМ на 3D-фрезерах 

 

Пример крупногабаритных моделей для художественного литья 

показан на рис. 2 а [4], на заднем плане видны детали 3D-фрезера. По 

таким моделям отлит из алюминия коллаж «граффити» (рис. 2 б) как 

архитектурное украшение многоквартирного дома длиной многие десятки 

метров в элитном квартале Нью-Йорка (проект Herzog & de Meuron, 2006). 

 

 
   а        б 

Рис. 2 Художественное литье - архитектурное украшение жилого здания: а 

- модель ворот; б - секции алюминиевых отливок коллажа в сборе вдоль 

крупного здания Нью-Йорка [4] 
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Сборный коллаж вдоль лицевой стороны дома состоит из десятков 

отливок (включая несколько ворот), спроектированных с помощью 

компьютерных 3D-технологий, включая оптимизацию толщин стенок для 

процесса литья. 

Примеры модельно-макетных изделий, выполненных аддитивным 

методом и показанных на прошедших в 2015 году литейных и 

машиностроительных выставках Formnext и Euromold по информации из 

открытых источников Интернета, приведены на рис. 3. 

 

     
 

 
 

Рис. 3 Примеры модельно-макетных изделий аддитивного производства 

 

Производство компании FIT West Corp. аддитивным методом детали 

cylinder head (для спортивной автомашины) весом 1,9 кг и полезной 

площадью 10223 см
3
 позволило заменить литую такую деталь весом 5,1 кг 

и полезной площадью 823 см
3
 (рис. 4) [5]. 

Сайты по литейному производству подробно описывают и 

иллюстрируют АТ. В статье Роберта Брукса [6] описан устойчивый 

прогресс аддитивных методов, бросающих вызов традиционным способам 

конструирования и изготовления деталей литейным процессом. Одной из 

причин этого: широкая доступность метода AТ сделало возможным для 

десятков научно-технических центров в различных странах 
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целенаправленно заниматься исследованиями, решая конкретные 

проблемы и постепенно улучшая общие перспективы. 3D-печать является 

доступной для различных способов производства (лазерного спекания, 

стереолитографии и т.д.), которые передают информацию от CAD в 

структурной форме, ограничения определяются только физической 

природой изготовляемой конструкции или применимостью выбранной 

системы производства. 

 

 
 

Рис. 4 Перевод литой детали для автоспорта на аддитивное производство [5] 

 

Например, научно-исследовательский центр VTT Technical Research 

Centre of Finland Ltd. и Nurmi Cylinders Oy разработали для 3D-печати 

гидравлический клапан, который, по их утверждению, является 

экономически эффективным для производства, надежен в исполнении и на 

66 % легче, чем оригинальная деталь. Для изготовления таких деталей 

обычно прибегают к сверлению. Клапан используется для контроля 

жидкости в гидравлических систем управления движением тяжелой 

техники, например, подъемных кранов (рис. 5 а) [6].   

 

   
       а       б     в 

Рис. 5 Примеры АТ с применением металла: а – клапан гидравлической 

системы; б, в – шнек 
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3D-печать позволила оптимизировать внутренние каналы для 

достижения наилучшего потока гидравлической жидкости без уменьшения 

ее требуемого объема и заменила выполнение такого объема каналов 

сверлением, повысив уровень герметичности с предотвращением утечки 

рабочей жидкости под высоким давлением. Блок гидравлического клапана 

является хоть и небольшой, но важной деталью. По результатам 

исследования VTT инициировал двухлетнее государственно-частное 

финансирование в размере $3,5 млн. для создания в Финляндии новых 

предприятий, использующих АТ. 

Компания Sciaky Inc. (Чикаго, США) быстро расширяет размерные 

возможности своего процесса «электронно-лучевой» АТ (сокращенно - 

EBAM), который она называет "наиболее широко масштабным" 3D-

методом печати металлом с возможностью распространения на 

производство деталей с габаритами от 0,2 м до 5,8 м (8 in. to 19 ft.). На рис. 

5 (б, в) показаны сравнение такой детали «шнек» с ростом человека, а 

также демонстрация ее на выставке. Также сообщено, что EBAM является 

самым быстрым процессом осаждения металла из доступных со скоростью 

осаждения от 3,18 до 9,07 кг/ч. Кроме того, установка для печати имеет 

систему двойной подачи проволоки для объединения двух металлических 

сплавов. Титан, тантал, ниобий, вольфрам, молибден, алюминий, 

нержавеющая сталь, никелевые сплавы, и др. возможно поместить в одну 

ванну расплава, или материалы могут по заданию раздельно вводиться в 

разные части единой структуры [6].   

Разработчики-металлисты для 3D-печати не всегда привлекают 

лазеры. NanoSteel Co. Inc., которая сосредоточена на АТ с производством 

своих присадок на «нано-структурированных» содержащих сталь 

материалах, представила два порошковых сплава для струйного 

связывания. Для такого процесса АТ материал осаждают в 

последовательных слоях, связанных друг с другом эпоксидным 

связующим, до операции печатания, когда эти слои нагревают и сплавляют 

в единую структуру. Разработчик считает, что такой процесс АТ обладает 

более высокой скоростью, чем основанный на лазерных методах спекания. 

Новые материалы NanoSteel (BLDRmetal ™ J-10 и J-11) предложены как 

компоненты для печатания стойких к абразивному износу изделий, 

которые обладают преимуществом при создании требуемых сложных 

конструкций без оснастки (рис. 6 а). Разработчиком рекомендовано, что 

компоненты с использованием J-10 имеют превышение по функции 

удлинения – в два раза и по износу - в три раза, чем нержавеющая сталь 

марки 420 [6].  

NanoSteel продемонстрировала материалы в проектах с 3DХ Industries 

- поставщиком услуг AТ путем печатания безопасных инструментов для 
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авиационной компании, которая удаляла панели самолетов. Инструменты, 

изготовленные с J-10, служили в пять раз дольше, чем в предыдущих 

версиях, значительно уменьшая риск задержек в обслуживании самолетов. 

По словам Роджера Янссена, президента 3DX, "Решение NanoSteel 

позволило нам создать долговечные и надежные инструменты, которые 

поставляются заказчику для выполнения работ по быстрому требованию" 

[6].   

Оба материала основаны на сочетании сложных металлических фаз, 

которые обеспечивают износостойкость и при наличии стальной матрицы - 

пластичность и ударную вязкость. Материал марки J-11 предназначен для 

применения в условиях экстремального износа. Компоненты, 

образующиеся в J-11, повышают износостойкость в 10 раз по сравнению с 

изделиями из  нержавеющей стали марки 420, соответственно 

разработчику. Порошки BLDRmetal предлагают заманчивые альтернативы 

существующим материалам для струйной печати. Они повышают 

возможности печати с помощью смешанных материалов со связующим, 

обеспечивая печать с присадками высокой сложности и более дешевыми 

компонентами высокой износостойкости [6]. 

 

   
 а        б    в   г 

 

Рис. 6 Примеры 3D-технологии для производства металлоизделий  

(из репортажей о выставках Euromold-2015 и Formnext-2015): а - деталь 

бурового насоса для нефти и газа, полученная из материала J-10 [6];  

б – лопатки турбины; в – педали; г - процесс 3D-сканирования поверхности 

отливки турбины 

 

Еще одним метод ухода от интенсивного источника энергии в виде 

сфокусированного лазерного (электронного) луча, который перемещается с 

потоком металлического порошка, определяя архитектуру объекта в одном 

слое путем сплавления частиц порошка, описан в статье [7]. Лучевые 

методы значительно ограничивает типы совместимых металлов и сплавов. 

Новый метод Northwestern Engineering исключает энергетическое действие 

луча при расплавлении порошка. 

Создавая жидкотекучую композицию из металлического порошка или 

смешанных порошков металлов, растворителей и эластомерного 
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связующего, исследователи стали печатать плотно упакованные 

порошковые структуры, используя простой процесс шприц-экструзии, в 

котором композиция распределяется через сопло при комнатной 

температуре. Экструдированный материал затвердевает мгновенно, и 

сливается с предыдущим слоем, что позволяет получать крупные объекты, 

которые будут быстро созданы и немедленно обработаны. Затем слои 

переводят в монолитную конструкцию путем нагревания структуры в 

простой печи.  

Хотя процесс стал двухстадийным (печать и спекание), но каждый 

шаг намного проще, чем комбинированная технология. Новый метод 

рекомендован для печати батарей, топливных элементов твердого оксида, 

медицинских имплантатов и механических деталей для крупных структур, 

таких как ракеты и самолеты. 

Для композиции с несвязанными металлическими порошками 

применяют эластичное полимерное связующее - биомедицинский 

полимер, который обычно используется в медицине для создания швов. 

Нагревание изделия из связанного порошка в печи, где все части 

конструкции уплотняются одновременно, приводит к равномерной 

структуре изделия.  

В традиционных лазерных методах нагрев и охлаждение 

локализованы, что создает местные напряжения и приводит к 

нежелательным микроструктурам и неоптимальным свойствам. 

Использование печи, обеспечивает равномерную температуру, что 

приводит к структурам однородного состава без деформаций и трещин. 

Вместо медленного прохождения лазера по своему пути через толстый 

слой порошка может использоваться много экструзионных сопел 

одновременно. Потенциально возможно быстро выполнять 3D-печать 

листов с габаритами больше метра из различных структур с единственным 

ограничением по размеру печи. 

Другим инновационным компонентом процесса является то, что его 

можно использовать для 3D-печати порошком оксида металла, например, 

оксидом железа (ржавчиной), который затем переводят в металл. Порошок 

оксида легковесный, более стабилен, дешев и безопаснее, чем работа с 

чистым порошком железа. Ученые обнаружили, что могут выполнять 3D-

печать структур из металлических оксидов, а затем использовать водород, 

чтобы превратить материал изделия, полученного экструзией, в 

соответствующий металл перед спеканием в печи.  

Хотя добавление третьей стадии восстановления по переводу 

ржавчины в железо как будто усложняет процесс, но это открывает 

возможности для использования дешевых порошков оксидов в отличие от 

соответствующих дорогих металлических порошков. Трудно найти для 
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такого процесса содержащие металл порошки дешевле, чем ржавчина, 

считают исследователи [7]. 

3D-металлоизделия, фотографии которых постоянно пополняют 

«галерею» Интернета, своей сложностью и совершенством буквально 

завораживают взгляд, отличаясь от всего, что традиционно получают 

литьем. На рис. 7 показаны 3D-металлоизделия, изображения которых 

одни из последних встречены автором в Интернете. В нижнем ряду в 

центре показан автор этого обзора у 3D-принтера с моделью коллектора из 

полимерного материала (на выставке «Металлообработка, инструмент, 

пластмасса», Киев, 29-31.03.2016). Последним справа показан корпус 

огнестрельного оружия, выполненный на 3D-принтере. 

 

 
 

  
 

Рис. 7 Примеры 3D-изделий, в нижнем ряду в центре показан автор этого 

обзора у 3D-принтера 

  

Современные предприятия, используя АТ и считая их одним из 

ключевых видов производства будущего, часто указывают это в своих 

пресс-релизах для подтверждения инновационного уровня своего 

производства. Так, в ноябре 2015 г. концерн BMW отмечал 25-летие 

внедрения АТ на своем производстве [8]. Кроме изготовления 

эргономичных инструментов, деталей концептуальных, эксклюзивных или 

ретро-автомобилей, BMW с апреля 2015 г. оснастила свои гоночные 

автомобили DTM водяным насосом с рабочим колесом, изготовленным 

3D-печатью (рис. 8 а). Все без исключения насосы работают безупречно, 
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подтверждая ведущую роль BMW в использовании АТ. Высокоточная 

деталь состоит из алюминиевого сплава, подвергается большим 

напряжениям и показала высокую надежность в жестких условиях 

автоспорта. 

В середине 2014 года BMW Group представила 3D-печатный 

эргономичный инструмент для конвейерной сборки, защищающий 

работников от избыточных напряжений на суставы большого пальца при 

проведении определенных операций по сборке. Каждый из этих гибких 

монтажных устройств соответствуют форме и размерам рук конкретного 

работника (рис. 8 б, в).  

Команда Центра Rapid Technologies в Центре BMW Group в области 

исследований и инноваций (FIZ) в Мюнхене обрабатывает около 25000 

запросов по вопросам АТ в год, производя около 100000 деталей в год для 

собственных заказчиков. В зависимости от функции и размера детали 

могут быть доступны в течение всего нескольких дней.  

 

   
   а      б    в  

 

Рис. 8 Некоторые примеры использования 3D-технологии концерном 

BMW: деталь насоса; б, в - эргономичный инструмент (белого цвета) на 

руке работника 

 

Таким образом, в продолжение цикла работ [2, 9 - 11] о развитии 3D-

технологий литейного производства и снижения металлоемкости отливок 

выполнен краткий обзор некоторых последних инноваций по этой теме. 

АТ олицетворяют со следующей промышленной революцией, ведущей к 

ресурсосберегающему экологическому производству.  

Показаны примеры моделей и отливок сложной конструкции с 

оптимальным сочетанием материалоемкости, прочности и 

привлекательного внешнего вида. Описанные высокотехнологичные 3D-

процессы расширяют существующий спектр металлопродукции и 

возможность ее изготовления, как правило, в условиях, значительно 
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превышающих по экологической безопасности, трудоемкости и 

длительности выполнения условия традиционного литейного цеха. 
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УДК 621.74.045 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ В ЛИТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ 

СТРУКТУРНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВА, 

НАБЛЮДАЕМОГО В ПРИРОДЕ 

 

В. C. Дорошенко 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Розглянуто оптимізацію конструкції виливка з огляду його взаємодії з 

двома текучими технологічними середовищами, а саме, його моделі - з 

піщаним середовищем, а форми - з металом. Копіювання в металі 

конструкцій, що спостерігаються в природі, запропоновано в якості 

методу металлозбереження, а також вказано публікації про 

конструювання технічних виливків за цим методом. Показані приклади 

декоративних виливків, в конструкції яких відображено закономірності 

золотого перетину і чисел Фібоначчі 

 

Рассмотрена оптимизация конструкции отливки в концепции ее 

воздействия с двумя текучими технологическими средами, а именно, ее 

модели - с песчаной средой, а формы - с металлом. Копирование в металле 

конструкций, наблюдаемых в природе, предложено в качестве метода 

металлосбережения, а также указаны публикации о конструировании 

технических отливок по этому методу. Показаны примеры декоративных 

отливок, в конструкции которых отражены закономерности золотого 

сечения и чисел Фибоначчи 

 

We consider the optimization of casting design concept in its impact with 

two fluid technological environments, namely, its pattern - with a sand medium, 

and mold - with metal. Copying in metal structures observed in nature, it is 

proposed as a method of metal savings and publications listed technical design 

of castings according to this method. Showing examples of decorative castings, 

design patterns which reflect the golden section and Fibonacci numbers 

 

Одной из актуальных задач литейного производства является 

существенное уменьшение массы литых металлоконструкций, в первую 

очередь транспортных средств, и рост их эксплуатационного ресурса. 

Современные конструкции отливок в силу используемых литейных 

процессов и традиционных условий их конструирования, как в Украине, 

так и странах СНГ, по мнению проф. Шинского О. И., превышают по 
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массе расчетные в 1,5-2 раза, а в Западной Европе – в 1,3-1,5 раза [1]. Это 

ведет к перерасходу энергоносителей, шихтовых материалов, 

трудоемкости литейного производства. При эксплуатации машин и 

механизмов, созданных на основе литых деталей высокой металлоемкости, 

расходы энергоресурсов, топлива и смазочных материалов превышают не 

менее чем на 20-30 % от использования оптимальных литых деталей.  

Для осуществления металлосбережения нужны новые подходы к 

оценке эксплуатационных характеристик литых изделий, прогнозирования 

свойств литейных материалов и технологий с использованием 

наработанных учеными компьютерных информационных технологий и 

адаптированных программ, отражающих условия заполнения формы, 

питания склонных к усадке узлов, кристаллизации и структурообразования 

отливок. Значительными резервами обладает мелкозернистая структура 

металла тонкостенного литья [2] и максимальное использование прочной 

ускоренно образующейся литой корки металла. В процесс 

совершенствования автоматизированных систем проектирования литых 

конструкций следует вовлекать новые достижения в технологии литейных 

сплавов и формовочных процессов в оптимальном их сочетании [1] и с 

включением последних разработок в области специальных видов литья как 

арсенала точных способов получения отливок [1, 3]. При этом большими 

перспективами обладает литье по газифицируемым моделям (ЛГМ). 

При выполнении исследований по теме «Разработка научных и 

технологических основ по созданию литых конструкций из 

железоуглеродистых и цветных сплавов, оптимальных процессов их 

получения и автоматизированных методов проектирования» под научным 

руководством проф. Шинского О. И. проведены анализ, идентификация 

отливок и эксперименты по оптимизации литых технических легковесных 

металлоконструкций на основе ряда математических методов [4, 5].  

Большим потенциалом обладает метод копирования в металле 

отобранных эволюцией конструкций природы как неисчислимых примеров 

совершенства и ресурсосбережения, в частности с использованием 

процесса ЛГМ [6, 7]. При этом формообразование отливки предложено 

рассматривать в концепции совместного на него влияния таких двух 

текучих сред, как заливаемый металл, замещающий литейную модель 

изнутри, и подвижная песчаная среда, обтекающая поверхность модели 

снаружи с учетом оптимального заполнения песком литейной формы. С 

помощью математического и компьютерного моделирования удалось 

разработать легковесные ячеистые ресурсосберегающие конструкции 

литых металлоизделий по аналогам строения микроструктур твердого 

вещества, отдельных биологических структур и наноматериалов с 
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физическим моделированием их из серийных деталей, выполненных из 

газонаполненных углеводородных полимеров [4 - 7].  

В этих работах, содержащих более десятка запатентованных 

конструкций отливок или моделей для их получения, отмечен известный 

факт распространения спиральных элементов среди конструкций природы, 

в частности с характеристиками, относящимися к понятию «золотого 

сечения», которое восходит из глубокой древности. Рассмотрим подробнее 

закономерности, связанные с этим понятием. Принято считать, что его 

ввел в научный обиход Пифагор (VI в. до н.э.). В дошедшей до нас 

античной литературе описание деления отрезка в крайнем и среднем 

отношении (золотое сечение), впервые встречается в «Началах» Евклида, и 

составляет приблизительно 1,618 [8, 9]. В свое время форма спирально 

завитой раковины привлекла внимание Архимеда, который вывел 

уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, 

называется его именем, увеличение ее шага всегда равномерно.  

Кроме того, пропорция 0,618… равняется отношению предыдущего к 

последующему числу в ряде Фибоначчи. Числа ряда Фибоначчи 

повсеместно проявляются в природе: это спираль, по которой веточки 

растений примыкают к стеблю, спираль, по которой вырастают чешуйки 

на шишке или зёрна на подсолнухе. Эту спиральную форму ученые 

увидели в разнообразных вещах, таких как: ураганы, спиральные семена, 

улитка человеческого уха, рог барана, хвост морского конька, растущие 

листья папоротника, молекула ДНК, волны, ударяющиеся о берег, торнадо, 

галактики, хвост кометы, вращающейся вокруг Солнца, водоворот, 

паутина паука. В самом человеческом теле встречаются соотношения 

золотого сечения (рис. 1, большинство рисунков для этого обзора взяты из 

открытых источников Интернета). Одним из современных примеров 

применения золотого сечения служит использование мозаики Пенроуза 

[5].  

Пропорция золотого сечения воспринимается человеческим глазом 

как красивая, гармоничная. Принцип золотого сечения, отражающий 

структурное и функциональное совершенство целого и его частей, 

наблюдаемый в природе, используют в искусстве, науке и технике. 

Искусство дает огромное количество примеров использования золотого 

сечения. Пирамида Хеопса (наибольшая из египетских пирамид), Пантеон 

и Парфенон в Афинах, большинство греческих скульптур (включая 

Дорифора и Венеру Милосскую), «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, 

картины Рафаэля и Микеланджело, Ивана Шишкина, здания архитекторов 

Баженова, Малевича и др. [9].  
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Рис. 1 Примеры воплощения в природе спирали Архимеда и чисел Фибоначчи 

 

Существуют «золотые» фигуры, прямоугольник, треугольник, 

пятиугольник, построенные на основе указанных соотношений сторон. 

Первые две фигуры (слева на рис. 2) мы видим в структуре ювелирных 

отливок, выполненных (в т. ч. на 3D-принтере) с учетом соотношений 

Фибоначчи с указанием его имени в названии изделий (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2 Примеры ювелирных отливок с элементами «золотых» фигур и спиралей 

 

Соотношения по геометрическому строению в искусстве 

характеризуются понятием пластичности, гармоничным соотношением 

форм и линий. Так весь мир, как естественный, так и искусственный, 

строится по единым универсальным законам. Человек сознательно или 

интуитивно использует эти универсалии [10].  

Пропорции декоративных отливок (рис. 3-6), применяемых в садово- 
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Рис. 3 Примеры соответствия черт лица отношениям чисел Фибоначчи и 

изображений лиц в декоративных отливках 
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Рис. 4 Примеры декоративных отливок с изображением тел людей 
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парковой композици или в оформлении помещений и зданий, как бы 

наполняют пространство внутренней красотой. Она невидима непосредственно, 

но всегда ощутима, подобно духовной красоте человека. Поскольку в строении 

черт лица человека также имеется множество соотношений, близких к 

значению золотого сечения, а максимальное соответствие золотому сечению, по 

мнению многих ученых и людей искусства, художников и скульпторов, 

существует у людей с совершенной красотой (т.е. служат идеалом красоты для 

человеческого взора), то включение таких лиц или фигур в декоративные 

композиции часто способствует гармоничному преображению, как бы 

одухотворению этих композиций. В показанных примерах фотографии 

декоративных отливок, конструкции которых содержат изображения лиц или 

фигур людей, главным образом взяты из туристических, архитектурных 

описаний или изображений исторических памятников (рис. 3-6). 

Введения фигур людей в декоративные литые ограды, ритуальные и другие 

композиции изменяет соотношения форм по геометрическому строению. Этот 

тип соотношений возникает при сопоставлении прямолинейных 

(геометрических) и криволинейных (живописных) форм, то есть природных и 

искусственных форм. На некоторых фото (рис. 3, 4) мы видим спиральные 

элементы, аналогичные показанным на рис. 1, 2. Примеры тонкостенного литого 

орнамента, практически состоящего из таких элементов, показаны на рис. 5. 

 

   

   

         
Рис. 5 Литые изделия из спиральных элементов 
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В составе рис. 3, 4 уже были показаны дверные скульптурные ручки 

(дверные молотки). На рис. 6 показаны соотношения размеров руки, 

которые соответствуют числам Фибоначчи, а также литые ручки, 

выполненные из цветных и черных металлов, в правом столбце показаны 

чугунная карандашница – рука с тюльпаном (производства Касли), а также 

крупный шарнир металлических ворот, выполненный в виде руки. 

   

  

 
 

Рис. 6 Примеры соответствия размеров руки отношениям чисел 

Фибоначчи и изображений руки в декоративных отливках 

 

Объясняя, почему в растительных спиралях доминируют числа 

Фибоначчи, ученые считают, что растения запрограммированы следовать 

определенному набору законов развития, что позволяет предположить, что 

эти "узоры" дают эволюционное преимущество. Рассматривая рост во 

времени на примере обычного для наших широт растения – цикория, 

видно, как каждый следующий отросток от основного стебля выпускает 

листок, но уже короче предыдущего, снова делает выброс в пространство, 

но уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера и снова 

выброс. Если первый выброс принять за 100 единиц, то второй равен 62 

единицам, третий - 38, четвертый - 24 и т.д. Длина лепестков подчинена 

золотой пропорции. В росте, завоевании пространства растение сохраняло 

эти пропорции, импульсы его роста постепенно уменьшались в пропорции 

золотого сечения. Чтобы оценить роль отношения Фибоначчи как 

природной константы, достаточно лишь взглянуть на красоту окружающей 

нас природы. Рост растений в природе - идеальный пример общей 

уместности отношения Фибоначчи. Числа Фибоначчи можно найти в 
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количестве ответвлений на стебле каждого растущего растения и в числе 

лепестков. Растительные мотивы в литом металле показаны на рис. 7. 

 

   . 

      

    
 

Рис. 7 Стилизованные растения в литом металле 

 

Скульпторы и литейщики, следуя законам гармонии, создали 

декоративные отливки, наблюдая которые, зритель сознательно или 

бессознательно воспринимает внутренние структурные закономерности 

организации художественной формы, заложенные в изделие при помощи 

мастерства и искусства. Причём, следование таким внутренним законам 

формирования художественной формы в соответствии с описанными 

спиральными конструкциям и рядами Фибоначчи отнюдь не мешает 

творчеству мастеров создавать новые не менее яркие, образно 

неповторимые изделия.  

Точно так же как и природа, реализуя свои строгие законы, создаёт 

неисчислимые примеры совершенства. Многие литейщики, участвующие в 

производстве замечательных отливок, ряд из которых показан в этом 

обзоре, в силу своего мастерства и таланта интуитивно ощущая описанные 

выше закономерности художественного формообразования и передавая 
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обретённый художественный опыт, создавали традиции технической 

школы декоративной и художественной отливки, превращая этот опыт в 

технологические нормы. Таким образом, в процессах литья, во многих 

случаев граничащего с искусством, следуя принципам поиска 

совершенства формы литого изделия, реализуется фундаментальный 

принцип гармонии «единство в многообразии». 

Научно-технической школой литейного производства в Физико-

технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины накоплен 

значительный опыт литья тонкостенных технических и декоративных 

металлоизделий. Институт является ведущим разработчиком и 

патентодержателем ряда разновидностей ЛГМ-процесса и обладает 

научно-производственными знаниями, накопленными с 60-х годов 

прошлого века по внедрению в производство этого процесса. В цехах и 

лабораториях института постоянно производятся отливки и 

совершенствуются технология, оборудование и оснастка.  

В настоящее время для автоматизации изготовления моделей из 

пенополистирола используют станки с ЧПУ или 3D-фрезеры [11, 12]. Это 

позволяет с минимальными затратами изготовить разовые модели отливок 

мелких серий или модель оснастки – пресс-формы для получения отливок 

большей серийности. Литые алюминиевые пресс-формы обрабатывают на 

тех же станках. По таким моделям возможно получение всех отливок, 

образцы которых показаны выше. При изготовлении моделей с помощью 

станков с ЧПУ для резки пенопласта трехмерная модель сложной детали 

разбивается на простые элементы, которые вырезаются на станке. Затем, 

склеив их, получают модели больших габаритов с достаточно сложной 

формой (корпуса крупногабаритных двигателей, насосов, редукторов, 

станины, декоративные тонкостенные отливки). Такое производство 

модели для литья в мелкосерийном и единичном производстве по ЛГМ-

процессу дает выигрыш во времени и трудозатратах, когда изготовление 

литейной формы другим способом экономически невыгодно. По этой 

технологии расплавленный металл заливается прямо на тело литника 

пеномодели и замещает ее в формовочной смеси. Анализ экономики ЛГМ-

процеса проанализирован в статье [13] в сопоставлении с другими 

литейными процессами. 

На основе работы [11] резюмируем этапы производства модели на 3D-

фрезере, состоящие в следующем (рис. 8). Строиться объемная модель 

детали в трехмерной CAD-системе (SolidWorks, Компас 3D, CATIA, 

Autodesk Inventor и т.п.). Объемная модель разбивается на более простые 

фрагменты, которые технологически возможно вырезать на станке 

фигурной резки пенопласта. Контуры фрагментов компонуются в размер 

пенопластовой заготовки и готовятся файлы управляющих программ. 
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Резка на 3D-фрезере (станке с ЧПУ) и при необходимости ручная 

доработка деталей, затем сборка фрагментов в модель.  

 

 
   а     б     в  

Рис. 8 Процесс изготовления пенополистирольных моделей на 3D-фрезере 

(а); работа фрезы при вырезании декоративной модели (б); кластер в сборе 

из четырех декоративных моделей со спиральными элементами (в) 

 

Далее показаны примеры получения пенополистирольных моделей и 

отливок декоративных изделий, выполненные под руководством главного 

технолога В. С. Мельника (рис. 9 - 14).  

 

 
 

 
 

Рис. 9 Крупные модели отливок декоративных решеток ограждений, а 

также скамейка показана рядом с моделью 
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Рис. 10 Крупная лито-сварная секция декоративного ограждения из 

углеродистой стали в цехе ФТИМС НАН Украины, а также ее фрагмент с 

моделями деталей, которые ее составляют 

 

    
 

Рис. 11 Стул на чугунном каркасе, 3-секционная чугунная и 2-секционная 

латунная решетки 

 

 
 

Рис. 12 Две латунные решетки и ваза 

 

На последней фотографии (сверху вниз, рис. 14.) показаны полость, 

вырезанная 3D-фрезером в блоке пенополистирола и предназначенная для 

дальнейшего изготовления модели пресс-формы, модель из пенополистирола и 

чугунная отливка детали декоративного ограждения, что практически 

демонстрирует цикл изготовления элементов оснастки и металлической отливки.  
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Рис. 13 Модель и пустотелая алюминиевая отливка подставки под 

колонну, 3 модели и отливка подставки под плафон уличного светильника, 

а также модель и отливка православного креста 

 

 
 

Рис. 14 Модель и отливка из нержавеющей стали детали ограждения, а 

также (сверху вниз) заготовка модели пресс-формы, модель и отливка 

детали декоративного ограждения 

 

Таким образом, в обзоре рассмотрена оптимизация конструкции 

отливки в концепции ее воздействия с двумя текучими технологическими 

средами, а именно, ее модели - с песчаной средой, а формы - с металлом. 

Копирование в металле конструкций, наблюдаемых в природе, предложено 

в качестве метода металлосбережения, а также указаны публикации о 

примерах конструирования технических отливок и изготовлении по этому 

методу.  

В связи с тем, что в последние годы статьи по технологии 

художественного литья стали редкостью в отечественной технической 

периодике, в обзоре сделан акцент на демонстрацию примеров из практики 

производства декоративных отливок, в большинстве конструкций и 

живописных форм которых литейщики сознательно или интуитивно 

отражают закономерности золотого сечения и чисел Фибоначчи. Таким 

подходом к конструированию отливок достигается повышение 

привлекательности внешнего вида, а гармонизация очертаний и размеров 

отливок будет способствовать металлосбережению при их производстве.  
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Кроме того, популяризация высокотехнологичных процессов ЛГМ и 

компьютеризации производства моделей на 3D-фрезере может быстрее 

привлечь внимание руководителей производства путем демонстрации 

примеров декоративно-художественных изделий как образцов, которые 

полнее демонстрируют возможности рассматриваемых современных 

производственных процессов.  
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УДК 621.74.045 

 

ВАРИАНТЫ МЕТАЛЛОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЛИТЬЕ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В ВАКУУМИРУЕМЫЕ ФОРМЫ 

ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

 

В. C. Дорошенко, И. О. Шинский 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Особливість лиття в форми, що вакуумуються, обумовлена впливом 

вакууму на метал виливка з прискореним утворенням його поверхневого 

шару і подрібненням структурних складових цього шару. Підвищення 

твердості високоміцного чавуну виливка реалізовано шляхом 

застосуванням мідно-магнієвих лігатур, приклад виплавки яких описано в 

статті. Для сфероїдизування чавуну при литті по моделях, що 

газифікуються, виконували формовку дробленого модифікатора при 

створенні реакційної камери з використанням досвіду вакуумно-плівкового 

формування. Економія металу досягається за рахунок удосконалених 

методів модифікування чавуну і високої міцності форми 

 

Особенность литья в вакуумируемые формы обусловлена 

воздействием вакуума на металл отливки с ускоренным образованием ее 

поверхностного слоя и измельчением его структурных составляющих. 

Повышение твердости высокопрочного чугуна отливки реализовано путем 

применением медно-магниевых лигатур, пример выплавки которых описан 

в статье. Для сфероидизирующей обработки чугуна при литье по 

газифицируемым моделям выполняли формовку дробленого модификатора 

- создавали реакционную камеру с использованием опыта вакуумно-

пленочной формовки. Экономия металла достигается за счет 

усовершенствованных методов модифицирования чугуна и высокой 

прочности формы 

 

Casting feature in the mold of a suction caused by the influence of the 

vacuum in the metal casting with rapid formation of its surface layer and 

grinding its structural components. Increased hardness of ductile iron castings 

realized by using copper-magnesium alloys, an example of which is described in 

smelting article. For spheroidizing iron processing with lost foam casting 

molding performed crushed modifier - creating a reaction chamber using a 

molding experience for V-process. Metal savings achieved through improved 

methods of modification of cast iron and high-strength mold 
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В растущем с каждым годом мировом выпуске отливок - 103,64 млн. 

тонн за 2014 г. доля отливок из серого чугуна (СЧ) составляет 47,46 млн. т, 

из высокопрочного чугуна (ВЧ) – 25,03 млн. т, стали - 11,05 млн. т (Mod. 

Casting № 12 - 2015). Видно, что объем отливок из ВЧ почти в 2,5 раза 

превышает объем стального литья и составляет почти четверть всего 

выпуска отливок. По тем же данным в Украине из 1,56 млн. т за 2014 г. 

доля отливок из СЧ – 0,40 млн. т (25,6 %), из ВЧ – 0,12 млн. т (7,7 %), 

стали – 0,58 млн. т (37,2 %), что существенно ниже относительных 

показателей в мире. 

Применение литья из ВЧ способствует производству деталей малой 

металлоемкости, особенно в технологическом сочетании методов 

получения высокопрочных сплавов и формовки для точного литья. 

Повышающиеся требования к качеству, возрастание механических и 

эксплуатационных свойств металлоизделий в машиностроении требуют 

разработки новых эффективных способов управления процессами 

структурообразования при их получении, так как именно структура 

материала определяет его свойства. Однако выбор материалов базируются 

не только на критериях соответствия заданным свойствам, но и на 

экономии материальных и энергетических ресурсов в совокупности с 

экологической безопасностью на всех этапах жизненного цикла изделия, 

начиная от производства и заканчивая утилизацией.  

Применяемые в машиностроении Fe-C сплавы - стали и чугуны - 

отличаются сравнительно низкой себестоимостью и высокими 

потребительскими свойствами, а конкурентоспособность изделий из 

сталей и чугунов стремятся улучшить путем повышения механических и 

эксплуатационных характеристик. В настоящее время разработано 

большое количество технологических способов, обеспечивающих 

улучшение свойств Fe-C сплавов, в большинстве своем они направлены на 

совершенствование структуры материалов. Зачастую масса деталей из 

чугуна ниже, чем стальных, что объясняется присутствием в структуре 

графитовой фазы. Графитовые включения в структуре чугуна 

способствуют росту демпфирующей способности, теплопроводности, 

коррозионно- и износостойкости изделий.  

Металлическая матрица в значительной степени определяет 

механические и эксплуатационные свойства литейных чугунов. Особенно 

очевидно это становиться в чугунах с шаровидной формой графита – 

марок ВЧ (ДСТУ 3925-99), где негативная разупрочняющая роль 

включений как концентраторов напряжений нивелируется их сферической 

формой. Для получения шаровидной графитовой фазы высокопрочного 

чугуна используют технологию модифицирования, наиболее широко 

применяя для этого модификаторы типа Fe-Si-Mg.  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

358 

 

В свою очередь технология литейной формы существенно влияет на 

качество отливок, определяет принципы, которыми следует 

руководствоваться при конструировании отливок и выборе оптимального 

процесса их производства. Литейная форма все чаще рассматривается как 

инструмент для изменения свойств металла с целью металлосбережения, а 

не только как огнеупорная емкость для получения металлоизделия по 

чертежу конструктора. Технологична такая конструкция литой детали, при 

которой можно изготовить отливку, отвечающую требованиям, 

предъявляемым к точности, шероховатости поверхности, физико-

механическим свойствам и структуре металла при наименьших затратах на 

производство, включая издержки при последующей механической 

обработке.  

В процессе отработки технологии литья из ВЧ 500-2 (ДСТУ 3925-99) 

корпусов распределителей гидросистем экскаваторов провели измерение 

размеров моделей и отливок, полученных в песчано-глинистые формы 

(ПГФ) по-сырому и песчаные вакуумируемые формы (ВФ) по ЛГМ-

процессу (Lost Foam Casting), результаты которых показаны в табл. 1.  

 

Таблица1 Размеры отливок корпусов распределителей, полученных в 

ПГФ и ВФ 

Размеры, мм Линейная усадка, 

мм 
отливки                                                                                   

по 

чертежу 

модели оливки, полученной 

металлич. 

для ПГФ 

пенополи-

стирол. для 

ВФ 

в  ПГФ в  ВФ в  ПГФ в  ВФ 

516±2,5 

312±2,0 

141±1,5 

518,1±0,5 

312,4±0,5 

140,8±0,3 

518,8±0,5 

313,0±0,5 

141±0,3 

517,8±1,5 

311,0±1,2 

142,7±1,0 

513,1±1,0 

309,7±1,0 

140,0±0,8 

Практи-

чески 

отсутст-

вует 

5,0±1,5      

3,3±1,5 

1,5±1,1 

 

Результаты обмеров свидетельствуют, что отливки, полученные в ВФ, 

имеют усадку по всем размерам ~1%, а отливки, полученные в ПГФ, 

практически не отличаются от модели. Измеряли среднюю массу отливки 

после удаления прибыли при литье в ПГФ, которая равнялась 93,9±1,2 кг, а 

в ВФ 86,4±1,0 кг. Отливки в ПГФ получали с двумя прибылями, масса 

металла, ушедшая из прибылей и стояка (при опускании в них уровня 

металла после заливки) на питание таких отливок, составляла 6,4±0,5 кг, 

что соответствует измеренной разности масс отливок, полученных в 

сравниваемых формах. При этом расширение полости ПГФ в контакте с 

жидким и затвердевающим металлом происходит, прежде всего, благодаря 

миграции воды в толщу формы по известному механизму создания 
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попереувлажненной зоны малой прочности, частичной деструкции 

связующего, давлению столба металла и действию предусадочного 

расширения ВЧ. Поэтому линейная усадка как разница средних размеров 

моделей и отливок практически отсутствовала при ПГФ (табл. 1). 

Преимущества по металлосбережению реализовали таким образом, 

что отливки в ВФ получали без прибылей, которые заменили выпорами [1, 

2]. Благодаря прочности уплотненного вибрацией до максимальной 

плотности сухого вакуумируемого песка стенки ВФ не деформируются 

при контакте с металлом от его металлостатического давления и 

предусадочного расширения. Благодаря присасывающему действию 

вакуума формы на металл практически исчезает газовый зазор между 

металлом и формой и ускоренно образуется корка толщиной 6-8 мм. Ее 

прочность и прочность формы способствуют удержанию без расширения 

отливки в ускоренно образуемой внешней металлической оболочке при 

затвердевании большей части металла в центральных частях стенок 

отливки. На момент полного затвердевания предусадочным расширением 

ВЧ, связанным с выделением графита, компенсируются усадочные 

процессы, связанные прежде всего с усадкой жидкой фазы, обеспечивая 

затвердевания отливки без усадочных раковин и пористости.  

Указанная выше особенность – ускоренное затвердевание 

поверхностного слоя отливки, обычно на глубину ее стенки до 8 мм, в 

результате воздействия вакуума на металл закономерно отражается на 

структуре поверхностного слоя (рис. 1). Эта структура характеризуется в 

4-5 раз более мелкими включениями графита, чем в среднем по телу 

отливки, а также значительным содержанием феррита (до 80 %) с 

твердостью металла не выше 180 НВ при твердости в среднем по сечению 

стенок отливки - около 200 НВ. Такая закономерность сочетания 

преимущественно ферритной матрицы с мелкими и частыми включениями 

графита подробнее описано для тонкостенного литья в контакте с ВФ и 

пристеночных слоев чугунных отливок в статье [3].  

Также подобная структура отливок из ВЧ, соответствующей 

маркировке 450-12, показана (рис. 2) на сайте компании Dura-Bar [4]. Такая 

структура характерна для цилиндрических слитков диаметром до 500 мм. 

Слитки (круги в сечении) нескольких диаметров выпускаются этой 

компанией литьем в водоохлаждаемые многоразовые изложницы. Видно, 

что поверхностный слой («обод») обладает графитом повышенной 

дисперсности, аналогично структурам на рис. 1. Отсюда влияние стенки 

изложницы на кристаллизацию ВЧ можем уподобить ускоренному 

затвердеванию от воздействия вакуума при том, что центральные части 

отливки в песчаной ВФ затвердевают медленнее, чем в металлической 

водоохлаждаемой. 
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а                б 

Рис. 1 Структура (×100) ВЧ500-2 стенки моноблочного 

гидрораспределителя, отлитого в ВФ, по сечению на расстоянии от 

поверхности отливки: а - 2,5 мм; б - 25 мм 

 

 

 
а         б 

Рис. 2 Структура (×100) ВЧ цилиндрического слитка на периферии (а) и в 

центре (б) 
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Возвращаясь к анализу размеров отливки, отметим, что усадка 

отливки в ВФ проходит в быстро образованной металлической корке,  

прижатой вакуумом к поверхности формы. Она видна на размерах отливок 

с применением ВФ (табл. 1), и ее следует учитывать при изготовлении 

модели. Разница по массе отливок (средняя масса отливки 93,9 кг при 

ПГФ) по двум рассмотренным формовочным процессам до 7,5 кг позволит 

только за счет сокращения расхода жидкого металла сэкономить при 

переходе от ПГФ к ВФ 7,5×1000 / 93,9 ≈ 80 (кг) металла на 1 тонне 

отливок, а также сократить припуски на механообработку с учетом 

повышения точности отливки.  

Рассмотренный пример может служить одним из аргументов для 

обоснования необходимости анализа и идентификации базовых литых 

конструкций транспорта (автотракторного, железнодорожного), 

трубопроводов, нефтехимической промышленности, горно-

обогатительного комплекса с разработкой многоуровневой структуры 

определения и прогнозирования эксплуатационных характеристик таких 

базовых литых конструкций, а также создания структуры и 

параметрических признаков по оптимизации технологических процессов 

получения точных отливок малой металлоемкости с прогнозируемыми 

потребительскими характеристиками. 

Другим важным направлением литья из ВЧ является разработка 

технологических методов рационального модифицирования и легирования 

чугуна для получения требуемых размеров и формы графитовых 

включений, а также структуры металлической матрицы. Такие методы 

рационального структурирования позволяют нивелировать роль 

графитовых включений как концентраторов напряжений в чугуне. На рис. 

1, 2 показан пример, как лишь регулированием скорости охлаждения 

внутри стенки отливки можно достигать различной дисперсности зерновой 

структуры ВЧ.  

Важное технологическое значение имеет выбор модификатора и 

способа модифицирования. Недостатком широко применяемых 

модификаторов типа ЖКМК (Fe-Si-Mg-Ca) является склонность к 

всплыванию этих легковесных материалов при сфероидизирующей 

обработке чугуна в открытом ковше со значительными газовыделениями и 

пироэффектом от горения магния. При этом теряется магний, и 

наблюдается склонность к ошлакованию этих модификаторов при 

температуре чугуна ниже 1440 °С. Также имеет недостатки и автоклавный 

способ ковшевого модифицирования чугуна – случаи неоднородности 

металла по степени сфероидизации графита, значительную 

продолжительность обработки и разливки чугуна небольшими ковшами, 

помещаемыми в автоклавы.  
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При разработке состава и технологии применения модифицирующей 

лигатуры было изучено влияние элементов (%): 0,2-1,5 Mn; 0,03-1,5 Cu; 

0,02-0,05 Sn на микроструктуру (количество и форму включений графита, 

содержание перлита) и механические свойства ВЧ химического состава 

(%): 3,4-3,7 С; 2,4-2,8 Si; 0,01-0,015 S; 0,025-0,1 Р; 0,03-0,05 Мg; Fe - 

остальное. Установлено, что Mn, Cu и Sn улучшают форму включений 

графита, Cu эффективнее, чем Sn, способствует увеличению количества 

зародышей графита, стимулирует графитизацию металла в жидком 

состоянии, тем самым понижая дефицит питания отливки и возможность 

образования усадочных дефектов.  

Содержание Mn выше 0,5 % уменьшает количество зародышей 

графита. Перлитную структуру ВЧ обеспечивает содержание 1 % Cu или 

0,08 % Sn, либо 0,4 % Mn и 0,6 % Cu [5], что весьма желательно для литья 

в ВФ, при котором отливки из ВЧ обычно имеют твердость на 10-15 НВ 

ниже, чем при ПГФ. Медь способствует улучшению механических свойств 

ВЧ, при содержании 1,5 % Cu получен чугун марки ВЧ700-2 в отливках 

без термообработки. Марганец и олово оказывают меньшее влияние на 

механические свойства ВЧ, чем медь, т. к. добавка марганца приводит к 

укрупнению зерна перлита, а добавка олова – к его микроликвации по 

границам зерен [6]. 

Медно-магниевую лигатуру изготавливали в литейном цехе ее 

применения путем расплавления катодной меди М1к (ГОСТ 546-88) в 

индукционной печи с последующим перегревом до 1160-1200 °С. Затем в 

тигель добавляли кусковой металлический магний Мг95 (ГОСТ 804-93) - 

вводили через зеркало металла, присыпанное слоем древесного угля или 

графитовой стружки толщиной 20-30 мм. Количество магния 

рассчитывали из потребности содержания его в лигатуре при усвоении в 

расплаве меди 90-95 %. После усвоения магния лигатуру разливали в 

плоские чугунные изложницы.  

Медно-магниевая лигатура состава 95 % Cu и 5 % Мg имеет 

температуру плавления до 900 °С (эвтектику), что позволяет ей легко 

растворяться в чугуне при модифицировании, не требуется ее мелкого 

дробления [5, 6]. Наиболее простое по операциям применения ковшевое 

модифицирование дает то преимущество, что перед заливкой в форму 

можно взять пробу из ковша и экспресс-анализом определить химический 

состав чугуна (и критическое содержание модифицирующих элементов) на 

всю партию отливок, получаемых из данного ковша.  

Кроме того, изготавливали лигатуру следующего состава (%): 60 Cu; 5 

Мg; 10 ФС30РЗМ30 (ТУ 14-5-138-81); 15 ферромарганца ФМн75 (ГОСТ 

4755-91), 10 стальной обрези. При выплавку этой лигатуры в шихту 

добавляли медь и сталь, после расплавления в металл – ферромарганец, 
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модификатор с РЗМ, а перед разливкой – магний [6]. Эта комплексная 

лигатура экономит медь, за счет добавок РЗМ повышает надежность 

сфероидизации графита путем связывания элементов-демодификаторов, 

неконтролируемых по химическому составу в шихте чугуна. 

Модифицирование чугуна такими лигатурами в количестве 1,5-1,7 % 

производят в открытом ковше. Их удельный вес близок к чугуну, в 

отличие от широко применяемых кремниевых составов типа ЖКМК, что 

затрудняет их всплывание на поверхность чугуна при модифицировании. 

Усвоение Мg составляет свыше 70 %. Для модифицирования не требуется 

высокий перегрев чугуна. Разливку в формы можно вести при температуре 

ниже 1300 °С, что применимо для толстостенных отливок без применения 

прибылей [1, 2], в частности, отливок гидрораспределителей (рис. 3). 

Процесс модифицирования сопровождается весьма незначительными 

выделениями газов, что существенно улучшает условия труда – 

предотвращает загазованность литейного цеха. В большинстве случаев 

ускоряется процесс модифицирования и разливки металла, повышается 

производительность плавильных участков, не требуется мелкого 

дробления модификаторов, их пригрузки в ковше, специальных закрытых 

ковшей. Лигатуры на основе меди внедрены на ряде машиностроительных 

предприятий СНГ, в том числе для получения отливок без прибылей в 

песчаных ВФ с использованием указанных способов. 

На рис. 3 показаны примеры отливок из ВЧ, полученные в ВФ, 

отливка моноблочного гидрораспределителя из ВЧ500-2 и отливка головки 

блока цилиндров из ВЧ450-5рядом с моделью из пенополистирола. 

 

  
 

Рис. 3 Примеры отливок, полученных в ВФ: отливка моноблочного 

гидрораспределителя из ВЧ500-2, а также модель и отливка головки блока 

цилиндров из ВЧ450-5 

 

Рассмотренные примеры литья ВЧ в ВФ, сравнение структуры 

отливок, полученных в ВФ и охлаждаемую изложницу, а также примеры 
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выплавки тяжеловесной лигатуры для ковшевого модифицирования 

одновременно с перлитизацией строения ВЧ относятся к малозатратным 

литейным технологиям, обладающим предпосылками для создания 

методов планомерного регулирования структуры и свойств отливок. Литье 

в ВФ, в свою очередь, обеспечивает удаление газов из контактной зоны 

«металл-форма» сквозь песчаную среду формы и систему вакуумирования 

на последующую их очистку, что в совокупности описанным 

модифицированием с низкой газотворностью тяжеловесной лигатурой 

улучшает экологическую культуру литейного производства.  

Кроме ковшевого, рассмотрим ряд разработок и технических 

предложений по применении внутриформенного сфероидизирующего 

модифицирования (инмолд-процесс), его потенциал ресурсосбежения и 

экологической безвредности при получении ВЧ, особенно при литье в ВФ. 

Такая обработка в предкристаллизационный период способствует 

графитизации углерода, что позволяет получать тонкостенные отливки без 

отбела в литом состоянии и относится к основным преимуществам по 

сравнению с ковшевой обработкой с точки зрения «конечного» результата 

- структуры и свойств металла отливки.  

Однако подобные высокотехнологичные процессы нередко 

представляются литейщикам как усложняющие производство (по 

сравнением с ковшевой обработкой), с изменением режимов 

технологических операций и конструкции литниковой системы. При 

инмолд-процессе литниковая система снабжена реакционной камерой, 

которая  выполняет функцию проточного химического аппарата. По 

данным  Oddvar Knustad [7] порядка 10 % высокопрочного чугуна в мире 

производится методом внутриформенного модифицирования.  

Обзор отечественных патентов по инмолд-процессу показывает, что 

для него, как правило, применяют литниковую систему с реакционной 

камерой в виде разъемной емкости, в, соответственно, разъемной форме. В 

отдельных способах литья помещают в эту емкость газифицируемую 

оболочку (из пенополистирола) для интенсификации перемешивания 

модификатора с жидким металлом при освобождении камеры путем 

деструкции оболочки потоком металла и стимулировании перемешивания 

выделяемыми газами [8, 9]. Кроме того, пенополистирольную оболочку 

формуют в песчано-глинистую форму как промежуточную реакционную 

камеру, что позволяет повысить содержание магния в ВЧ, по сравнению с 

пустотелой реакционной камерой в такой форме [9]. Также в реакционную 

камеру вставляют или ее роль выполняет газифицируемая модель с 

замешанным в ее материал порошком, примеры применения [8 - 10] 

описаны при модифицировании в песчано-глинистой форме.  
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Использование газифицируемого (из пенополистирола [8]) носителя 

модификатора в своей толще (теле) или в оболочке вызовет необходимость 

разработки соответствующей специальной технологии и создания участка 

изготовления такой оболочки или полимерно-порошкового материала с его 

замешиванием. Такие носители, вероятно, надо спекать и, как правило, 

сушить. Для мелкосерийного производства отливок разной массы надо 

изготавливать стаканы или патроны различных размеров с различными 

дозами реакционной смеси и, вероятно, газифицируемого материала, 

который должен иметь достаточную прочность, чтобы не рассыпаться в 

руках, что может сопутствовать излишней газотворности. А излишний 

объем несущего материала приведет к перерасходу металла. Патентная 

информация содержит описание реакционных камер различной 

геометрической формы, использование которых с указанными разовыми 

носителями [8 - 10], потребует значительного количества различной 

оснастки. 

Разработки газифицируемого носителя (оболочки или емкости) 

модификатора включают примеры применения в разъемные формы из 

песчаной смеси со связующим и не рассматривают технологию ЛГМ  с 

применением форм без связующего. В последнем случае имеется 

потребность встраивания заряда или реакционной камеры с 

модификатором в конструкцию разовой модели литниковой системы как 

единого целого, прикрепленного к пенополимерной модели отливки. К 

тому же литниковая система при ЛГМ сама представляет «источник» 

газовыделения, а заливка формы сопряжена с напряженным газовым 

режимом с подвижным фронтом газовыделения, нередко с давлением газов 

выше атмосферного. Последнее условие приводит к тому, что 

газифицируемые оболочки в ряде случаев потребуется изготавливать с 

минимальным количеством выделяемых газов при их деструкции или 

иметь несложные способы регулирования образования газов в 

реакционной камере при ЛГМ.  

Применительно к ЛГМ-процессу в развитие известных способов 

использования газифицируемых вставок-оболочек и патронов предложена 

технология формообразования реакционных зарядов, основанная на 

способе вакуумно-пленочной формовки (ВПФ, V-процесс), в частности 

при изготовлении песчаных стержней (без связующего), облицованных 

синтетической пленкой. Основу механизма обеспечения прочности при 

формообразовании таких стержней составляет внутреннее трение частиц, 

возникающее как сопротивление сдвигу вследствие зацепления одних 

частиц за другие. Наибольшим внутренним трением обладают 

шероховатые частицы с относительно большими неровностями, что 

свойственно частицам дробленной лигатуры с размерами до 8-10 мм. При 
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ВПФ это трение усиливается известным способом создания перепада 

газового давления на загерметизированный (запечатанный) пленкой песок 

благодаря вакуумированию песчаной среды стержня.   

Интенсифицировать процессы взаимодействия добавок, в том числе 

мелкодисперсных, в проточных реакционных камерах предложено 

применением вставок из пенополистирола или другого газонаполненного 

полимера, однако не с замешанным порошкообразным модификатором [8], 

а путем пронизывания или армирования патрона или заряда модификатора 

такой вставкой. Конструктивно это выглядит таким образом. На 

пенополистирольную модель литникового хода (между стояком и 

питателем к отливке) устанавливается реакционная камера с 

модификатором. Она формуется аналогично стержню при ВПФ, внутрь 

которого вставляют эту пенополистирольную модель литникового хода. 

Один из способов формовки состоит из следующего перечня 

операций. На дно тарельчатой (стержневой) оснастки стелют 

синтетическую пленку, на нее насыпают слой («постель») из дробленного 

модификатора в необходимом количестве, устанавливают 

преимущественно горизонтально пенопластовую модель литникового 

хода, если предусмотрено технологией, досыпают оставшееся расчетное 

количество модификатора и запаковывают пленку сверху практически в 

герметичный пакет.  

Возможно применение требуемого размера мешка из пленки, помещая 

его в оснастку или без нее, а в зависимости от количества модификатора и 

технологических условий упаковку выполняют путем завязывания, 

заклеивания (включая применение скотча) или запаивания синтетической 

пленки. Для крупных камер рекомендуется использование термоусадочной 

пленки, которая при обдувании нагретым воздухом от строительного фена 

усаживается и плотно обжимает отформованную заполненную 

реакционную камеру, сохраняя приданную ей форму. Описанная упаковка 

предотвращает попадание формовочного материала в камеру при 

последующей формовке литниковой системы в сборе с моделью отливки 

по способу ЛГМ.  

Также особенностью формообразования такой камеры является такое 

выполнение формовки и упаковки, что из-под пленки выступают два конца 

пенопластовой модели литникового хода, к одному из которых монтируют 

модель стояка для подачи металла, а к другому для выхода металла из 

камеры – шлакоуловителя и питателей. При установке в литниковой 

системе сетки или пенокерамического фильтра вслед за реакционной 

камерой для очищения металла рекомендуется расширение модели 

литникового хода с установкой в центре этого расширения поперек хода 
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металла сетки или фильтра с краями, выступающими за пределы модели 

для фиксирования их засыпаемым в форму песком.  

На рис. 4 а схематически показан процесс сборки простейшей модели 

литниковой системы, состоящей из стояка 1, литникового хода 2, 

реакционной камеры 3, фильтра 4, питателя 5 и рожкового держателя 6 

(скобы), выполненного, например, из проволоки или жести. Этим 

держателем фиксируют в расширяющейся части модели фильтр 4, через 

который металл из литникового хода 2 и реакционной камеры 3 сквозь 

фильтр 4 попадает в питатель 5, который, в свою очередь, крепят с 

моделью отливки. 

 

 

 
а                    б 

 
Рис. 4 Схема сборки модели литниковой системы (а) и форма мешка для 

упаковки узла модифицирования-фильтрования (б) 

 

Расположенные вблизи реакционной камеры сетку или фильтр также 

предложено упаковывать в синтетическую пленку как единый узел 

модифицирования-фильтрования, включающий заполненную камеру 3, 

модель литникового хода 2 с сеткой или фильтром 4, для чего предложен 

фигурный мешок 7, с рукавом 8 (рис. 4 б), выполненный из синтетической 

пленки. Пленочная оболочка защищает литниковую систему от попадания 

формовочного песка даже при небольшой деформации ее модели и 

позволяет скрепить стык деталей модели в месте крепления сетки или 

фильтра. Выступающие концы модели этого узла крепятся (чаще 

быстросохнущим клеем) к торцу модели стояка 1 с одной стороны и 

питателем 5 к модели отливки – с другой. 

Для создания пространства или зазора между модификатором и 

песчаной стенкой формы в реакционной камере рекомендовано 

применение одного или более слоев воздушно-пузырчатой синтетической 

пленки (ВПСП), как углеводородного газонаполненного полимера с 
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прочностью на разрыв значительно более высокой, чем у традиционного 

литейного пенополистирола. Последнее позволило отработать процесс 

транспортировки разовых моделей с удерживанием их за стояк, 

выполненный из ВПСП. Такую пленку производят для упаковки, а в 

производстве моделей применяют для экономии материала моделей, 

выполнения в их стенках полостей и уменьшения объема газов при ЛГМ-

процессе [11, 12].  

Для изготовления моделей применяли ВПСП (типа Bubble Wrap), 

изготовленную по ТУ2245-006-18425183-2001 (Россия) из пищевого 

полиэтилена, а также отечественную ВПСП, которую выпускают по ТУ У 

25.2-30920106-001-2003 из пленки толщиной по основе от 45 до 300 мкм в 

зависимости от требуемой прочности. ВПСП не токсична, экологически 

чиста, что подтверждено соответствующим гигиеническим сертификатом, 

имеет динамический модуль упругости не менее 0,063 МПа. Производится 

двух и трехслойная ВПСП из полиэтилена высокого давления для 

применения в диапазоне от –60…+80° С, при контакте с кипящей водой не 

плавится, пузыри не разрушаются.  

ВПСП с диаметром воздушного пузырька 10 мм имеет общую 

толщину 4 мм, с диаметром пузырька 30 мм - общую толщину 10 мм. 

Также в продаже имеется пленка с размерами пузырька (диаметр х высота, 

мм) 6х3,2; 10х3,2…4,8; 25х8…10. Номенклатура ее с каждым годом растет, 

цена по отношению к другим полимерам сохраняет тенденцию к 

снижению, имеется ряд отечественных производителей как ВПСП так и 

установок для ее производства, тогда как пеноплистирол для литейного 

производства в нашей стране не производится, а используется импортный.  

Плотность в рулоне пленки с пузырьками 30 мм составляет около 7,5 

кг/м
3
, что примерно в 3 раза ниже пенополистирола, обычно применяемого 

для ЛГМ-процесса с плотностью не ниже 22-25 кг/м
3
, иначе модель может 

деформироваться при формовке. Соответственно ниже стоимость 

рулонных изделий из такой пленки при сравнимой стоимости веса 

кмлограмма ВПСП и пенополистирола. Вес квадратного метра пленки с 

пузырьком диаметром 10 мм составляет: двухслойной 63...75 г, 

трехслойной 90...150 г [13]. 

При получении разовых моделей [12] описана технология 

изготовления модели литниковой системы из скрученной ВПСП в рулон 

требуемого диаметра, что не требует специальной оснастки и является 

простой операцией для изготовления простых тел вращения. Для 

повторяющихся элементов создают картонные выкройки. Также возможно 

изготовление мешка из ВПСП (или в разного рода сочетании с другого 

вида пленкой) для формовки реакционной камеры и при заполнении ее 

модификатором, помещение отрезков ВПСП (в том числе с различными 
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пузырями) для разделения слоев модификатора или комбинирования 

различных его компонентов, включая способ «мешок в мешке». ВПСП 

достаточно прочный материал на разрыв, она еще и растягивается при 

натяжении, что позволяет плотно упаковать реакционную камеру, 

выполнить ее близкой к шаровидной, эллипсовидной, каплевидной формы 

с учетом гидравлики процесса литья и уменьшения расхода металла на 

литниковую систему для внутриформенного модифицирования, а также 

плавно изогнуть рулонную модель литникового хода.  

Для традиционных газифицируемых моделей стояки, прибыли 

(выпора) часто выполняют квадратными, облегчая вырезание из 

пенопласта моделей с расчетной площадью поперечного сечения. Это 

расходует лишний металл при литье и не оптимально с точки зрения 

теплофизики течения металла, когда канал цилиндрической, а прибыль 

шаровой формы наиболее предпочтительны, как описано при 

изготовлении из ВПСП [12]. То же относится к преимуществам плавных 

изгибов «мягких» моделей литниковой системы по сравнению с 

прямоугольными стыками пенопластовых.   

Пронизывающие реакционную камеру модели литниковых ходов 

можно изготавливать различной формы, кривизны, со смещением их оси 

от центра камеры для создания турбулентных потоков. Изготовление таких 

моделей с волнистой поверхностью при помощи пузырьков ВПСП (или 

облицовке их такой пленкой) увеличивает площадь контакта с частицами 

модификатора для ускорения начала реакции.  

Также вариативность технологии формовки реакционного заряда в 

мешке из синтетической пленки для мелких отливок позволяет в 

простейшем варианте засыпать мешок неполным (включая применение 

специальной смеси материалов), герметично его закрыть, а затем 

прикладывать и (или) фиксировать его скотчем к пенопластовой или 

рулонной модели литникового хода. Сыпучий неуплотненный материал 

внутри мешка позволит его изогнуть с желобком под модель литника при 

формовке в литейном контейнере, а положенный сверху такой модели 

второй мешок оползет по ее стенкам, облегая эту модель с последующей 

необходимостью несложного их крепления между собой и (или) к модели. 

В сумме масса из двух мешков даст расчетную массу заряда при 

возможном их заполнении различным материалом по виду или 

зернистости. Возможно последовательное расположение таких зарядов в 

мешках, например, сфероидизатора и графитизатора, а также 

использования многоячеистого (по типу ячеек в виде емкостей-дозаторов 

[14]) мешка для расположения ряда ячеек как вдоль, так и поперек оси 

литника.  
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Также несложно такой мешок заданной, облегающей литник формы 

вакуумировать и запаивать аналогично технологии вакуумной упаковки 

ледяной модели для ВПФ [15]. Всестороннее действие вакуума прекратит 

текучесть частиц и «сцементирует» конструкцию, также подобное 

действие оказывает термоусадочная пленка, однако она применима для 

выпуклых конструкций и может деформировать вогнутые поверхности 

таких изделий. 

При литье ЛГМ-процесс обладает спецификой, которая включает 

виброуплотнение песка в литейном контейнере, что также может 

уплотнить модификатор и обжать песком пленочную оболочку. Заливка 

металла испаряет пленку, а вакуум в песчаной среде вакуумируемой 

формы стремиться прижать металл к стенке формы, как только тот 

коснется песка, и создает герметичную металлическую пленку (корку или 

фольгу, литейщики называют - «чулок») по поверхности песка.  

Особенность процессов, протекающих в реакционной камере 

предложенного типа (газообразование, перемешивание и реакция 

модифицирования), состоит в следующем. Газифицируемая модель 

литникового хода позволит первому металлу легко пройти вдоль нее (как 

по направляющей), реагируя с зернами модификатора у ее поверхности. 

При этом избыточное давление выдавит образуемые газы в стенки формы 

по мере быстрого заполнения камеры и ее герметизации металлом, 

нейтрализуя возможные опасения о влиянии вакуума на процесс 

растворения магния.  

Окраска пленочной оболочки реакционной камеры противопригарно-

герметизирующей краской позволит в некоторых пределах снизить 

газопроницаемость песчаной стенки, окружающей камеру, а помещение 

дробленных отходов пенополистирола или синтетической пленки в 

сыпучий модификатор облегчит процесс перемешивания реагирующих 

частиц в дисперсионной среде жидкого металла. Величиной вакуума, 

газопроницаемостью оболочки и количеством газифицируемого материала 

в камере возможно регулирование давление газов в литниковой системе. 

Этот процесс облегчает присущий вакуумируемым формам эффект 

саморегулирования заливки металла по принципу: «большое давление в 

полости препятствует подаче металла, а малое – способствует подаче, 

подсасывая металл пока тот не увеличит давление своим движением, 

газифицирующим легкоплавкий материал».        

В заключение напомним следующие известные особенности инмолд-

процесса.  Продолжительность заливки традиционно рассчитывают и 

контролируют с учетом полного растворения модификатора в металле в 

течение цикла заливки. Пониженный выход годного из-за наличия 

реакционной камеры для каждой отливки возможно сократить 
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допустимым уменьшением объема применяемой литниковой системы, 

включая оптимизацию конструкции реакционной камеры, а также этот 

недостаток частично компенсирует снижение затрат на модификатор при 

меньшем угаре магния по сравнению с другими процессами 

модифицирования. Повышенный риск образования шлака и попадания 

других продуктов реакции в тело отливки устраняют применением сетки 

или фильтра, а также известными разнообразными конструкциями 

шлакоуловителей. Желательно чуть ли не для каждой отливки проверять 

степень сфероидизации графита (для чего предусматривают пробы-

приливы к отливкам), поскольку заливка каждой формы со своим  

процессом модифицирования аналогична модифицированию в отдельном 

"реакционном мини-ковше" (по аналогии с ковшевым модифицированием 

для большинства отливок из ВЧ). Инмолд-процесс, как правило, не требует 

последующего вторичного графитизирующего модифицирования, 

поскольку при обработке магнийсодержащей лигатурой с минимальным 

временем до кристаллизации металла формируется достаточное 

количество центров кристаллизации графита. 

Таким образом, во второй половине статьи описаны варианты 

формообразования реакционного заряда в пленочной оболочке для 

внутриформенной обработки расплава металла применительно к ЛГМ-

процессу с использованием конструктивных и технологических решений 

на основе опыта применения ВПФ, литья по разовым моделям и 

многообразия известных конструкций реакционных камер, в частности, 

описанных в работе [8].  

Совместное использование высокотехнологичных инмолд-процесса и 

ЛГМ-процесса, ВЧ и литья в вакуумируемую форму, включая медно-

магниевые сберегающие модифицирующий реагент лигатуры, 

соответствует актуальной тенденции металлосбережения как 

приоритетного направления совершенствования литейного производства. 

В целом описанные разработки находятся в русле общей концепции 

снижения металлоемкости литья, предложенной проф. Шинским О. И, об 

оптимизации литых конструкций на основе применения инновационных 

технологий точного литья, в частности, ЛГМ-процесса, в сочетании с 

использованием высокопрочных сплавов.  

 

Литература 

1. А. с. 1694316 СССР, МКИ В22С 9/02. Способ изготовления отливок из чугуна с 

шаровидным графитом / В. С. Дорошенко, Н. И. Шейко. - Опубл. 1991, Бюл. 44. 

2. А. с. 1792791 СССР, МКИ В22С 9/02. Способ получения отливок без прибылей 

из чугуна с шаровидным графитом в вакуумно-пленочных формах / В. С. Дорошенко, 

Н. И. Шейко. - Опубл. 1993, Бюл. №5. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

372 

 

3. Дорошенко В.С. Литье металлополосы по газифицируемой пленке на 

вакуумируемом валке // Металлургия машиностроения. - 2013. - № 6. - С. 24 - 28.   

4. Сайт компании Dura-Bar, США www.dura-bar.com/products/65-45-12.cfm.  

5. Гербер В. С., Дорошенко В. С., Микита Б.С. Сфероидизирующие лигатуры на 

основе меди в производстве высокопрочного чугуна // Тяжелое машиностроение. – 

1992.- № 6.- С. 29 - 30.  

6. Гербер В.С., Дорошенко В.С. Применение безавтоклавной технологии 

модифицирования чугуна с шаровидным графитом // Информационный сборник. - М.: 

ЦНИИстроймаш, 1990.- вып. 2 - С. 13-14. 

7. Oddvar Knustad. Внутриформенное модифицирование на ВЧ // Литье Украины. 

- 2003. - №10. - С. 13-15. 

8. Фесенко М. А., Фесенко А. Н.. Перспективные направления использования 

метода внутриформенного модифицирования расплава для изготовления отливок с 

заданными эксплуатационными свойствами // Литье и металлургия. - 2013. - № 4. – С. 

36 - 41. 

9. Пат. 13632 України, МПК В22D27/00. Спосіб обробки чавуну в ливарній формі 

/ А. М. Фесенко, М. А. Фесенко. - Опубл. 17.04.2006. Бюл. 5. 

10. Пат. 46486 України, МПК B22D 27/00. Спосіб обробки рідкого металу / А. М. 

Фесенко, М. А. Фесенко. - Опубл. 25.12.2009. Бюл. 24. 

11. Пат. 79267 України, МПК В22С 7/02, В22С 9/04. Одноразова ливарна модель / 

В.С. Дорошенко, О. Й. Шинський. - Опубл. 25.04. 2013. Бюл. 8. 

12. Пат. 82025 України, МПК В22С 7/02, В22С 9/04. Ливарна одноразова модель з 

вуглеводневих полімерів / О. Й. Шинський, В. С. Дорошенко. - Опубл. 25.07.2013, Бюл. 

14. 

13. Пат. 83892 України, МПК В22С 9/02, В22С 9/04. Ливарна форма / О. Й. 

Шинський, В.С. Дорошенко. - Опубл. 26.08.2008, Бюл. 16 

14. Дорошенко В. С. Многовариантность использования ледяных моделей при 

литье в песчаные формы // Металл и литье Украины. – 2010.- №12. – С. 17 – 26. 

 

 

  

http://www.dura-bar.com/products/65-45-12.cfm


Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

373 

 

УДК 621.746.6:669.046.516.4:669.715 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБРОБКИ РОЗПЛАВУ АЛЮМІНІЄВОГО 

ЛИВАРНОГО СПЛАВУ А356 ТИСКОМ І МОДИФІКУВАННЯМ  

НА ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ   

 

Ю. В. Доценко, В. Ю. Селівьорстов, Н. В. Доценко 

 

Національна металургійна академія України 

 

У статті проаналізовані дані по впливу газодинамічного тиску та 

модифікування на властивості виливка із сплаву А356. Приведені дані 

свідчать про високу ефективність сумісної дії тиску та модифікування на 

властивості металу виливків.   

Ключові слова: розплав, модифікування, газодинамічна дія, механічні 

властивості 

 

В статье проанализированы данные по воздействию 

газодинамического давления и модифицирования на свойства отливки из 

сплава А356. Приведенные данные свидетельствуют о высокой 

эффективности совместного действия давления и модифицирования на 

свойства металла отливок. 

Ключевые слова: расплав, модифицирование, газодинамическое 

воздействие, механические свойства 

 

In article the data on influence gaso-dynamic pressure and modification on 

properties of casting from alloy А356 is analysed. The cited data testifies about 

high эфективность joint influence of pressure and modification on properties 

of casting metal. 

Keywords: melt, modification, the gas-dynamic influence, mechanical 

properties 

 

Вcтуп  

Властивості литого металу залежать від цілого ряду чинників різної 

значущості. Тому розробка досить універсальних технологічних процесів, 

направлених на зниження непродуктивних втрат металу з одного боку, і на 

підвищення його якості - з іншого, незмінно є актуальним завданням 

технологів і дослідників. 

Одним з найбільш поширених засобів досягнення цієї мети є 

модифікування. Крім того, до методів активної дії на формування 

структури злитків та виливків можна віднести процеси, пов'язані із 
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застосуванням тиску, введенням в розплав пружних коливань, дії 

концентрованими джерелами енергії [1-7]. При цьому, вказані процеси 

мають, зокрема, певну технологічну специфіку, свої переваги і недоліки.  

 

Аналіз попередніх публікацій 

За сучасними уявленнями будова металевого розплаву не є гомогенною. 

У деякому інтервалі температур повного змішування атомів не відбувається, 

а виникають мікрообласті із структурою ближнього порядку, характерною 

для кристалічної фази. Ці утворення називають по-різному: атомними 

угрупуваннями, скупченнями, згустками, острівцями, комплексами атомів, 

кластерами і т.п. Їх щільність і розміри залежать від стану розплаву. Із 

збільшенням ступеня перегріву вони диссоціюють, наближаючись до 

однорідної суміші різнорідних атомів. Але в передкристалізаційний період і в 

процесі кристалізації існуючі в розплаві атомні угрупування служать 

ініціаторами зародження однойменних кристалів. У евтектичному розплаві 

Al-Si такими підготовчими до кристалізації атомними скупченнями є 

кластери кремнію, що кристалізуються, із структурою, близькою до 

структури кристала або гетерофазні комплекси атомів кремнію (ГФКА Si), на 

базі яких і відбувається утворення кристалів кремнію. 

Ефективний спосіб зміни морфології фаз, що кристалізуються, - їх 

твердіння в різко нерівноважних умовах [2-4, 6-15]. При цьому 

створюються умови для подрібнення зерна, значного розширення 

розчинності в твердому стані, пригнічення зростання грубих включень 

первинних інтерметалідів. Зокрема, в технологічних схемах лиття з 

кристалізацією сплавів під тиском тиск, що прикладається до розплаву в 

процесі твердіння, значно впливає на характер кристалізації. Збільшення 

швидкості охолодження приводить до відповідного зростання швидкості 

кристалізації, яка змінюється в результаті впливу тиску при кристалізації 

на число центрів і швидкість росту зародків. Швидкості охолодження 

зростають залежно від габаритів виливків, температурних умов лиття, 

методу пресування від 2-3 до 10 і більше разів [1]. Підвищення швидкості 

охолодження кольорових сплавів, заснованих на системах з обмеженою 

розчинністю, приводить до зміни структури і легування твердого розчину, 

пов'язаних з дендритною ліквацією і утворенням квазіевтектики. В даний 

час в багатьох роботах достатньо детально розглянуті питання отримання 

якісних виливків при кристалізації під тиском, створюваним поршнем, 

пуансоном, або всебічним газовим тиском [1, 7, 10]. При всіх вказаних 

способах ефективність дії протягом часу твердіння виливка обернено 

пропорційна товщині затверділого шару металу, оскільки зовнішній тиск в 

тому або іншому вигляді прикладається до її поверхні. З технологічної 

точки зору цей процес має ряд відомих недоліків, що стосуються, зокрема, 
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необхідності наявності спеціального устаткування, обмежень по масі, виду 

сплаву, конфігурації литих заготовок та ін.  

 

Метою статті є аналіз способів сумісної дії на розплав тиску і обробки 

модифікуючим препаратом.  

 

Основній матеріал 

У теперешній час все більше застосування в якості модифікаторів 

ливарних сплавів одержують ультрадисперсні порошки хімічних сполук 

(нанопорошки), які виконують роль додаткових центрів кристалізації при 

первинній кристалізації. 

У роботі [13] досліджували можливість застосування комплексного 

модифікатора системи Al-Sr-Ti-B у вигляді нанопорошків, одержаних з 

лігатури цієї системи методом електроерозійного диспергування у 

вуглецьвмісних середовищах (газ, трансформаторне масло). Механічні 

властивості сплаву, модифікованого комплексним модифікатором Al-Sr-

Ti-B, на основі нанопорошку виявилися вищими, ніж у сплаву, 

модифікованого звичайним модифікатором Al-Sr-Ti-B. Значення межі 

міцності і відносного подовження сплаву, обробленого модифікатором на 

основі нанопорошку склало для зразків відлитих в кокіль 380-400 МПа і  

6%, а для вирізаних з виливків 280-320 МПа і 7%. Показники зберігалися 

при тривалому вистоюванні розплаву (до 2 г).  

Одним з ефективних способів дії на метал, що кристалізується, є, 

зокрема, газодинамічна дія [14, 15]. При здійсненні такого процесу до 

моменту початку подачі газу на поверхню робочої порожнини ливарної 

форми, повинен сформуватися шар твердого сплаву такої товщини, який 

може забезпечити герметичність системи аж до повного твердіння 

виливка. 

Також до методів дій на метал, що кристалізується, що знайшли 

практичне застосування, відносяться методи, що використовують введення 

в розплав пружних коливань. 

 Всі види вібраційної обробки твердіючих розплавів характеризуються 

наступними особливостями: наявністю макроконцентрацій об'ємів металу і 

його перемішуванням, виникненням пружних коливань в розплаві і 

переміщенням мікрооб'ємів розплаву, виникненням і розвитком кавітації. 

Механізм подрібнення первинного зерна при вібраційній обробці можна 

звести до наступних основних процесів [6, 7, 12]: гетерогенному і 

гомогенному зародженню центрів кристалізації, руйнуванню дендритів, 

активації тугоплавких домішок, що стають центрами кристалізації. 

Наявність макроконцентрацій об’ємів металу сприяє розподілу 

центрів кристалізації. Основним механізмом подрібнення зерен є 
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руйнування дендритів під дією вигинаючих напруг. При низьких частотах 

головною складовою є сила опору дендриту потоку в'язкої рідини, що 

коливається біля нього. При підвищенні частоти коливань (ультразвукові 

коливання) до цієї сили додається інерційна сила, обумовлена різницею 

щільності твердого дендриту і оточуючої його рідини. При ще більших 

частотах виникає так званий акустичний вітер - направлений рух рідини, 

обумовлений виникненням різниці тиску у напрямі випромінювання. 

Низькочастотна вібрація, вживана на практиці, характеризується 

частотою до 200 Гц і амплітудами, що в основному не перевищують 2-3 

мм. Наявність в металі, що кристалізується, хвиль стиснення і 

розтягування, може приводити до розвитку кавітації. Цим пояснюється 

інтенсивна дегазація металу і значне поліпшення макроструктури злитків 

киплячої сталі - збільшення товщини кірки і зміни зони розташування 

вторинних міхурів. 

Ефективність перемішування макрооб'ємів незначна. Тому невелика і 

можливість впливу макропотоків на руйнування кристалів на фронті 

кристалізації. На ефективність застосування вібраційної обробки сплавів 

впливають місце і напрям вібраційного імпульсу, розміри, питома вага і 

міжфазні властивості неметалічних включень, плаваючих кристалів, 

твердих частинок тугоплавких оксидів, карбідів, інтерметалідів і інших 

монодисперсних частинок. Наприклад, під впливом однієї і тієї ж хвилі 

плаваючі кристали і центри кристалізації, що мають більшу питому вагу, 

чим середовище, завжди рухатимуться до межі твердіння, а неметалічні 

включення - в протилежному напрямі. Практикою підтверджується тільки 

вплив низькочастотної вібрації на подрібнення мікроструктури злитків і 

виливків. Позитивного впливу на зниження зональної ліквациі і хімічної 

неоднорідності при режимах обробки, що застосовувалися, не 

спостерігається [1, 7]. 

До головних особливостей обробки розплавів ультразвуковими 

коливаннями можна віднести: виникнення і розвиток кавітації і акустичних 

потоків в об'ємі оброблюваного розплаву; порівняно невисоку енергію 

ультразвука, що трансформується в могутні ударні хвилі поблизу 

бульбашок, що закриваються, які, впливаючи на рідку фазу і двофазну 

зону, викликають диспергування кристалів, зародження центрів 

кристалізації і активацію твердих частинок; створення направленого 

акустичного потоку [2, 4, 11]. До недоліків ультразвукової дії на розплав 

можна віднести: малу амплітуду коливань, яка менше величини 

контактних зазорів між виливкою і формою, що викликає необхідність 

введення ультразвукових коливань безпосередньо в розплав; розсіювання 

ультразвукових хвиль в невеликому об'ємі поблизу хвилеводу, що не 

дозволяє обробляти значні об'єми металу; важкі умови роботи занурених в 
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розплав хвилеводів, обумовлюючих їх низьку стійкість, а також їх ерозію, 

що викликає небезпеку забруднення розплаву. 

Через вказані причини ультразвукова обробка знайшла застосування 

при порівняно невеликих розмірах форми, при безперервному розливанні 

алюмінію і інших легкоплавких сплавів, а також при отриманні ряду 

сплавів з особливими властивостями в процесах вакуумно-дугової плавки, 

електрошлакової переплавки, зонної плавки [4]. Ультразвукову енергію 

при використанні в цих технологіях проводять через тверду підставу 

злитка. 

Важливою особливістю методу дії на розплав джерелами 

концентрованої енергії є велика потужність енергії, що виділяється, в 

порівняно короткий проміжок часу. Це приводить до виникнення ударної 

хвилі. Электрогідроімпульсна обробка приводить до прискорення процесу 

кристалізації металу, зона транскристалізації зменшується в 2-4 рази. 

Розміри разорієнтованих дендритів зменшуються в 2-5 разів. Проте, 

амплітуда коливань вихідних ланок звичайно незначна, ефект обробки 

залежить від якості контакту робочого органу з оброблюваною поверхнею. 

Використання системи бічних розрядних пристроїв в системі стінка 

виливниці - затверділий шар - розплав пов'язано з високими втратами 

механічної енергії і звуженням спектру частот, що генеруються [2]. 

У лабораторії сучасних матеріалів Аріельського університетського 

центру були проведені дослідження впливу змінного газового тиску на 

структуроутворення металу виливків із сплаву А356. Результати 

лабораторних досліджень показали підвищення механічних властивостей 

литого металу і зниження шпаристості циліндричних виливків із сплаву 

А356 діаметром 50 мм та висотою 100 мм. У порядок технологічних 

операцій виготовлення виливки були включені наступні етапи: проведення 

рафінування (препарат DEGASAL T 200 і модифікування нанопорошком 

TiCN, введення в робочу порожнину форми пристрою для подачі газу 

оригінальної конструкції, витримка виливка з пристроєм протягом заданого 

проміжку часу, подача газу (аргону) з початковими показниками тиску 0,15 

- 0,2 МПа, подальше нарощування тиску до 1,3 - 1,4 МПа і витримка під 

тиском до повного твердіння виливка. Приведені дані свідчать про те, що в 

результаті газодинамічної дії та модифікування вдалося подрібнити 

структурні складові, внаслідок чого збільшилися на 20-25% пластичні 

властивості литого металу і на 8-12 % збільшилася його щільність. 

  

Висновки 

1. Вплив газодинамічної дії і модифікування на розплав дозволяє 

добитися стійкого ефекту подрібнення структурних складових, зниження 

газової шпаристості і підвищення механічних властивостей виливків.  
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2. Дані проведених досліджень показали, що при використанні 

сумісної дії на метал, що кристалізується, для отримання необхідних 

властивостей виливків можливо зниження кількості вживаного 

модифікуючого препарату, температури розплаву, часу його обробки.   
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УДК 669.71: 538.6 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА АЛЮМІНІЙ А5 ТА 

СПЛАВ АК7 ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ 

 

Є. О. Дрозд, М. М. Ворон, В. М. Дука 

 

Фізико-технологічний інститут НАН України 

 

Розглянуто вплив електромагнітних полів  під час кристалізації на 

структуру та якість алюмінію і його сплаву, одержаних литтям. 

Проведена оцінка усадкових дефектів та зміни мікроструктури і 

механічних властивостей чистого алюмінію і його сплаву при накладанні 

змінного електромагнітного поля на метал 

 

Рассмотрено влияние наложения электромагнитных полей во время 

кристаллизации на структуру и качество алюминия и его сплава, 

полученных литьем. Проведена оценка усадочных дефектов и изменения 

микроструктуры и механических свойств чистого алюминия и его сплава 

при наложении переменного электромагнитного поля на металл 

 

The effect of electromagnetic fields imposition and its influence on the 

structure and quality of the cast aluminum and it alloy is overviewed. The 

shrinkage defects and changes in microstructure and mechanical properties of 

pure aluminum and it alloy after solidification in alternating electromagnetic 

field are estimated 

 

Вступ 

Алюмінієві сплави відносяться до одних з найбільш необхідних 

металевих матеріалів. Технології отримання виробів з алюмінієвих сплавів 

в переважній більшості включають процеси плавки і лиття з подальшим 

отриманням готового виробу або напівфабрикату. Якість, технологічність і 

комплекс механічних властивостей виробів з алюмінію багато в чому 

залежать від дефектності одержуваних виливків і структури литого металу [1]. 

Зважаючи на ряд особливостей фізичних властивостей алюмінію [2], 

отримання з нього якісних литих виробів або напівфабрикатів часто 

вимагає додаткових технологічних прийомів: модифікування, 

контрольованого тепловідведення або фізичного впливу на розплав при 

плавці і/або кристалізації [3-5]. 

Застосування модифікаторів не завжди виправдано з огляду на 

вартість, особливість їх введення в розплав і можливості нерівномірного 
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засвоєння. Тому все більшої популярності в останні роки набувають 

методи обробки розплаву за допомогою різних фізичних впливів [5-10]. 

Серед найбільш універсальних і технологічно прийнятних методів 

обробки розплаву можна виділити кавітаційну, вібраційну та 

електромагнітну обробки. Одним з найбільш дієвих і технологічно 

виправданих може вважатися метод накладання електромагнітних полів на 

метал при кристалізації. Недавній досвід багатьох фахівців [11-14] 

підтвердив, що кристалізація в магнітному полі сприяє подрібненню 

структури металу, гомогенізує хімічний склад сплавів, підвищує 

розчинність легуючих елементів. Саме для алюмінієвих сплавів цей вплив 

виражається в подрібненні дендритної структури і інтерметалідних фаз, 

зміні кількості евтектики і підвищенні ступеню легування твердого 

розчину. Крім позитивного впливу на структуру металу, спостерігається 

також підвищення якості виливки, що виражається в усуненні ряду 

дефектів усадочного характеру. 

 

Методика проведення експериментів та результати досліджень 

В даній роботі використовували чистий алюміній марки А5 та 

ливарний сплав АК7. Метал плавили в печі опору в графітовому тиглі і 

заливали в графітовий кристалізатор Ø 70 і висотою 250 мм. Товщина 

стінок кристалізатора 40 мм забезпечувала повільний тепловідвід. 

Отримані циліндричні виливки мали висоту 170-200 мм і масу 1,7-2 кг. 

Заливання металу проводили з накладанням електромагнітного поля 

(ЕМП) і без нього при температурах розплаву 680 і 800 °С. Система 

накладання електромагнітних полів складалася з двох мідних 

водоохолоджуваних котушок Ø 180 мм, до яких підводився струм 600 А, 

24 В, 50 Гц. Накладання поля тривало з моменту повної заливки розплаву в 

кристалізатор до моменту затвердіння металу і становило 10-15 с. 

Магнітне поле створювало рух рідкого металу від стінок до центру 

кристалізатора. 

Дефекти виливків оцінювали візуально, попередньо розділивши 

злиток на дві частини. Для дослідження мікроструктури отримували зразки 

з об’ємів ближче до центру злитка, які далі шліфували, полірували і 

травили згідно зі стандартними методиками [15]. Мікроструктурні 

дослідження проводили на оптичному мікроскопі Neophot-21. 

На першому етапі досліджень отримали дослідні циліндричні виливки 

алюмінію А5, сплаву АК7 і оцінювали їх дефектність. Результати наведені 

на рис. 1. 

Для чистого алюмінію марки А5 очевидна і характерна відкрита 

усадочна раковина, яка зменшується при накладанні на метал під час 

кристалізації електромагнітного поля. При більш високій температурі 
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заливання усадочна раковина при накладанні ЕМП усувалася найбільш 

ефективно. 
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Рис. 1 Дефекти виливків з алюмінію А5(а) та сплаву АК7(б), отриманих за 

різними режимами: 1- 680 °С; 2- 680 °С+ЕМП; 3- 800 °С; 4-800 °С+ЕМП 

 

Для алюмінієвих сплавів характерна як відкрита, так і закрита 

усадочні раковини, які зменшуються при накладанні на метал під час 

кристалізації електромагнітного поля. При температурі заливання 680 °С 

усадочна раковина при накладанні ЕМП усувалася найбільш ефективно. 

На рис. 2 зображені деякі найбільш показові мікроструктури виливків 

досліджуваних марок алюмінію, отриманих з накладанням 

електромагнітних полів і без нього при різних температурах заливання 

металу. 

Встановлено, що накладання ЕМП призводить до суттєвого 

зменшення розмірів стовпчастих і рівновісних кристалів. На рис. 2 б 

видно, що кількість дрібних дефектів у вигляді пор зменшується. 
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Рис. 2 Мікроструктура виливків з алюмінію А5(а) та сплаву АК7(б), 

отриманих за різними режимами: 1- 800 °С; 2- 800 °С+ЕМП; 3- 680 °С;     

4-680 °С+ЕМП 

 

На рис. 3 зображені мікроструктури виливків досліджуваних марок 

алюмінію, отриманих з накладанням електромагнітних полів і без нього. 

Видно, що ЕМП призводить до подрібнення зерна. Найбільш 

очевидним це є для сплавів, а не чистого алюмінію. Також відзначається 

зменшення розмірів гілок дендритів і велика рівномірність структури. 

Дані кількісної оцінки структурних змін досліджуваних марок 

алюмінію представлені в табл. 1. 

Як видно з таблиці, у випадках використання ЕМП спостерігаються 

помітні зміни основних структурних параметрів. У чистого алюмінію 

марки А5 збільшуються зони стовпчастих кристалів від 6-8 мм до 12-15 

мм, але при цьому після низькотемпературної заливки дисперсність 

стовпчастих кристалів дещо зростає. У той же час для центральної області 

спостерігається значне подрібнення зерен – в 3,6 рази після 

високотемпературного заливання. 

Для сплаву алюмінію марки АК 7 після накладання ЕМП також 

спостерігається значне подрібнення зерен (табл.1). Але при цьому 

найбільше подрібнення і однорідність макроструктури спостерігається 

після високотемпературного заливання, оскільки при низькій температурі 

заливання утворюється пристінкова зона з великих зерен. 
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Рис. 3 Мікроструктура виливків з алюмінію   А5(а) та сплаву АК7(б), 

отриманих за різними режимами: 1- 800 °С; 2- 800 °С+ЕМП 

 

Таблиця 1 Параметри структури досліджуваних марок алюмінію 

С
п

л
ав

 

Тлікв, 

ºС 

ΔТпер, 

ºС 

Тзал, 

ºС 

Оброб-

ка 

Край Центр 

D, мм 
К, 

раз 

d, 

мкм 
D,мм 

К, 

раз 

d, 

мкм 

А5 660 

140 800 
- 8,3/0,65* 

0,7 

 

3,2 
3,6 

 
ЭМП 12/0,7* 0,9 

20 680 
- 6,3/0,4* 

0,4 
1,0 

0,8 
ЭМП 15/0,3* 1,3 

АК7 620 

180 800 
-  

 
27 1,2 

3,3 
29 

ЭМП 0,37 28 0,36 42 

60 680 
- 1,4 

1,2 
19 1,2 

3,0 
38 

ЭМП 1,2 21 0,4 44 
Примітка: Тлікв, ΔТпер, Тзал – температури ліквідуса, перегріву та заливки сплаву;  

D – розмір зерна; К – подрібнення/укрупнення зерна;d – дендритний параметр. 

* В числівнику – довжина зони стовпчастих кристалів, в знаменнику – товщина 

кристалів.   

 

Аналіз мікроструктури виливків сплавів виявив такі особливості. 

Дендритний параметр первинних кристалів алюмінієвого твердого розчину у 

пристінковій області виливків практично не змінюється під впливом ЕМП, а 

в центральній області збільшується приблизно на 15-20 %. Також слід 
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зазначити, що під впливом ЕМП змінюється морфологія первинних кристалів 

в центральній області: від дендритних до розеткових. Зміни розмірних 

параметрів кремнію та інших евтектичних фаз кількісно не оцінювались. 

Для всіх дослідних злитків проводили випробування механічних 

властивостей. Їх результати наведені в табл. 2.  

 

Таблиця 2 Механічні властивості дослідних марок алюмінію та їх 

порівняння з стандартними властивостями 

Сплав 
σт, 

МПа 

σв, 

МПа 
δ, % Ψ, % 

А5, (ГОСТ 17232-99), плита - 64-78 20 - 

А5 800 °С 55 63 24 38 

А5 800 °С+ЕМП 51 59 32 36 

А5 680 °С 58 72 32 34 

А5 680 °С+ЕМП 62 78 46 40 

АК7, (ГОСТ 1583-93), відливка - 127-196 0,5-1 - 

АК7 800°С 134 152 - - 

АК7 800 °С+ЕМП 141 167 2 - 

АК7 680 °С 127 165 - - 

АК7 680 °С+ЕМП 138 172 5 - 

 

Вплив ЕМП на чистий алюміній А5 головним чином виражається в 

істотному збільшенні пластичності (в 1,5-2 рази). Для сплаву АК7 вплив 

ЕМП привів до збільшення пластичності до 2-5 %, що набагато більше, ніж 

величини, регламентовані стандартом.  

 

Висновки 

Аналіз структури алюмінію   А5 і сплаву АК7 виявив істотний вплив 

ЕМП на формування структури виливків, однак характер змін має свої 

особливості для різних сплавів. Для ливарних сплавів описаний спосіб 

підвищує пластичність виливків при збереженні рівня міцності, а для 

деформованих – дозволяє отримувати високоякісні литі заготовки та 

напівфабрикати з досить високим рівнем механічних властивостей для 

подальшої деформації і термічної обробки. 
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Досліджено оптимізований вміст активного кисню в металі перед 

розливкою, що дає можливість зменшити присадку 

розкислювачів,понизити вміст неметалевих включень в металі і уникнути 

перерозкислювання і усадки низьковуглецевого металу. Запропонована 

технологiя  розкислення металу та шлаку  комплексним розкислювачем 

марки МК-01  у сталерозливному ковші при випуску із частковою заміною 

ферросиліція. Використання комплексних розкислювачів дозволяє 

підвищити ступінь засвоєння елементів розкислювача 

 

Исследовано оптимизированное содержание активного кислорода в 

металле перед разливкой, что дает возможность уменьшить присадку 

раскислителей и, как следствие, снизить содержание неметаллических 

включений в металле и избежать переокисления и усадки 

низкоуглеродистого металла.  Предложена технология раскисления 

металла и шлака комплексным раскислителем марки МК-01 в 

сталерозливном ковше при выпуске с частичной заменой ферросилиция. 

Использование комплексных раскислителей позволяет повысить степень 

усвоения элементов раскислителя 

 

An optimized content of active oxygen in the metal before casting was 

researched, making it possible to reduce the additive deoxidizers and, 

consequently, to reduce the content of non-metallic inclusions in the metal and 

avoid overoxidation and shrinkage of the low-carbon metal. The technology of 

deoxidation of metal and slag by complex deoxidizer of the brand MK-01 in the 

ladle during the production with partial replacement of ferrosilite was 

proposed. An application of complex deoxidizers allows increasing the degree of 

deoxidizer elements assimilation 
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У наш час існує необхідність виконання замовлень на безперервно 

литу заготівку (БЛЗ) з низьковуглецевої сталі з вмістом кремнію до 0,05 % 

і до 0,10%. Виплавка даної сталі супроводжується високим окисним 

потенціалом, що вимагає великої кількості алюмінію на розкислення 

металу. Кількість використовуваного алюмінію обмежена через насичення 

металу алюмінієм і утворення оксидів алюмінію (Аl2О3), які приводять до 

заростання стаканів промковша й аварійної зупинки розливки. У зв'язку із 

цим, при доведенні сталі на установці піч-ківш (УПК) збільшується цикл 

обробки, витрата порошкового дроту, і не завжди досягається оптимальна 

окисленість металу, що відображається на якості БЛЗ. 

Для визначення характеру зміни окисленності сталі низьковуглецевих 

марок по операціях технологічного переділу в конвертерному цеху були 

проведені заміри окисленості в конвертері (перед випуском сталі з 

агрегату), в ковші (перед видачею його на розливку) і по ходу розливки 

сталі. Несуттєве зниження окисленності сталі в процесі розливу, в 

порівняні з окисленням в ковші, пояснюється безпосередньо 

температурним фактором і незначністю розвитку вторинного окислення 

при розливанні.  

Для регулювання окисленності сталі в процесі розливу слід 

враховувати фактичну окисленість сталі перед розливанням (замір в ковші) 

і в залежності від її величини проводити  необхідне коригування 

окисленності присадками алюмінію. 

Оптимізований вміст активного кисню в металі перед розливкою 

забезпечує стабільну поведінку металу (іскріння або кипіння) в 

кристалізаторі МНЛЗ, що дає можливість зменшити присадку 

розкислювачів і, як наслідок, понизити вміст неметалевих включень в 

металі і уникнути перерозкислювання  низьковуглецевого металу. 

Рекомендований інтервал окисленності перед розливкою для 

SAE1006-1008 – (напівспокійний варіант) становить 35-50 ppm (при вмісті 

кремнію 0,05-0,07 % і марганцю не менш 0,6 %), а киплячий - на рівні 50-

75 ppm (при середньомарочному вмісті кремнію і марганцю). 

Отримані данні у вигляді гістограми показані на рис. 1. З наведених 

даних видно, що існує чітка тенденція зниження окисленності металу 

різних марок від виплавки до розливки незалежно від рівня окисленності 

металу в агрегаті і типу виплавленої сталі (кипляча, напівспокійна). 

Несуттєве зниження окисленності сталі в процесі розливу, по 

порівнянню з окисленністю у ковші, пояснюється в основному 

температурним фактором і незначністю розвитку вторинного окислення 

при розливанні. Показником якісно проведеного процесу розкислення 

напівспокійної сталі є тривалість іскріння в межах 5-40 секунд.  

 Для регулювання окисленності сталі у ковші слід враховувати 
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фактичну окисленість сталі перед розливанням (замір в ковші) і в 

залежності від її величини проводити необхідне корегування окисленності 

присадками розкислювачів. 

Отримані дані дозволили визначити вигар розкислювачів (кремнію, 

марганцю, вуглецю) в залежності від окисленності металу перед випуском 

плавки з конвертера. Приведені залежності сумарного загального вигару 

кремнію, що включає вигар кремнію за рахунок окисленності металу в 

конвертері і кисню, що поглинається струменем металу при випуску його в 

ковш.   

 

 
 

Рис. 1 Зміна окисленності сталі різних марок по операціям 

технологічного перероблюння в конвертерному цеху 

 

Порівняння коефіцієнтів кореляції даних про вигар елементів, показує 

більш тісну залежність вигару кремнію від окисленності рис.2 так як він 

має найбільшу спорідненість з кисню. Застосовуваний у технології 

порядок введення присадок розкислювачів і вуглецевих матеріалів 

зумовлює підвищений угар кремнію. 

На рис. 3  приведена залежність угару кремнію (як найбільш сильного 

розкислювача, використовуваного при виплавці рядових марок сталі) від 

тривалості випуску плавки. З урахуванням даних можна вважати, що 

низький коефіцієнт кореляції в цьому випадку, пов'язаний з тим, що 

використання аргону для перемішування металу в ковші на випуску 

дозволяє частково захистити метал від вторинного окислення, так як над 

поверхнею ковша створюється захисна атмосфера. 

На основі виконаних замірів окисленності сталі в конвертері 

встановлено, що вміст кисню в металі коливається в широких межах, і для 
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конвертерного напівпродукту, перш за все, визначається вмістом вуглецю.  

Мінімальний розбіг значень окисленності для низьковуглецевих 

марок сталі (Ст3ТРпс, Ст3кп, Ст3пс, SAE 1006-1010) встановлено при 

вмісті вуглецю понад 0,09 %, причому, бажано отримання вмісту вуглецю 

ближче до верхнього марочної межі.  

Доцільно виконувати корегування окисленності сталі на випуску з 

конвертера присадками вуглецевих елементів перед подачею феросплавів 

марганцю і кремнію. 

 

 
 

Рис. 2 Залежність угару марганцю і вуглецю від окисленності металу у 

конверторі на випуску 

 

 
 

Рис. 3 Залежність угару кремнію від тривалості випуску метала з 

агрегату 
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Це підтверджується результатами розрахунку термодинаміки 

взаємодії продуктів  вигорання кремнію і вуглецю з киснем при 

температурі 1600°С. Так, попереднє введення матеріалів які містять 

вуглець, матеріал для зняття перерозкислювання металу дозволить 

знизити, а в ряді випадків виключити, вигар кремнію з феросплавів. 

Кількість коригуючих присадок вуглецевмісних матеріалів повинно 

визначатися на основі контролю окисленності сталі в конвертері перед 

випуском. У той же час, слід враховувати необхідний марочний склад 

вуглецю. 

Так, при виплавці напівспокійних сталей, які є найбільш масовими в 

сортаменті КЦ комбінату, припустимо введення в конвертер вуглецевих 

матеріалів з розрахунку підвищення концентрації вуглецю до 0,2%. При 

виплавці низьковуглецевих марок сталі типу SAE1006-1008 кількість 

коригуючих присадок вуглецевмісних матеріалів повинно визначатися 

безпосередньо розрахунком з урахуванням значення окисленності сталі, 

визначеного в кожному конкретному випадку 

Зміною порядку введення розкислюючих добавок на випуску, а саме - 

введення вуглецевмісних матеріалів до присадки сильних розкислювачів 

(силікомарганцю і феромарганцю) можна знизити не тільки вигар 

легуючих елементів, а й вміст неметалічних включень у готовій сталі. 

Різниця у вартості вуглецевмісних добавок і розкислюючих феросплавів 

досить істотна, тому, дані рекомендації забезпечать зниження собівартості 

розкислення сталі. 

Для стабілізації окисленності сталі на розливці на рівні 0,0035-

0,0050% кисню (35-50ppm) - при якому не потрібно додавання 

розкислювача - необхідно передбачити можливість введення розкислювача 

в ківш після випуску плавки. Необхідна кількість розкислювача може бути 

визначена за показниками датчика окисленності металу в ковші. Для 

організації постійних замірів в ковшах на випуску необхідно передбачити 

проведення проектно-конструкторських розробок і монтажних робіт по 

створенню системи контролю окисленності металу. 

З метою забезпечення мінімізації кисневої активності  металу та 

шлаку  запропонована технологія розкислення металу та шлаку  

комплексним розкислювачем марки МК, а також зниження витрат на УПК 

феросплавів. 

На сьогоднішній день найбільш широко розповсюдженим методом 

розкислення, використовуваним при виробництві сталі усіх марок і у всіх 

сталеплавильних агрегатах, є глибинне або осаджуюче розкислення. 

Крім глибинного розкислення, застосовують розкислення шлаками 

або дифузійне розкислення. Засновано цей метод на прагненні до 

рівноважного розподілу речовини між двома рідкими фазами – металом і 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

392 

 

шлаками. У тих випадках, коли відсутнє кипіння ванни, між активністю 

кисню в металі й шлаках існує певне співвідношення аFеО/аО = соnst (закон 

розподілу домішок, розчинених у двох рідинах, що не змішуються). При 

цьому, у міру наближення системи до стану термодинамічної рівноваги, 

концентрація кисню в сталі зменшується, наближаючись до рівноважного 

зі шлаками. Цей процес протікає за рахунок дифузії кисню з металу в 

шлаки. Відповідно будь-який спосіб зменшення активності оксидів заліза в 

шлаку приводить до зниження окисленості металу. Звичайно при цьому 

способі розкислення на шлаки дають суміші, до складу яких входять 

сильні відновники : вуглецьвмістні матеріали, кремній, алюмінієва січка, 

порошки кальційвмістких матеріалів (силікокальцій, карбід кальцію) і ін. 

Характерною рисою даного методу розкислення є те, що в самому 

металі не протікають реакції розкислення й, відповідно, кисневі з'єднання 

не утворяться. Наслідком цього є більша чистота сталі по первинних і 

вторинних ендогенних включеннях.  

Таким чином, на підставі вищенаведених фактів і необхідності 

забезпечення потреб споживача, в ВБРС КЦ досліджували комплексний 

розкислювач марки МК ( 3-х марок) на розкислення металу й шлаків у 

ковші під конвертером і на УПК. МК являє собою суміш порошків із 

вмістом активного вуглецю й кремнію з добавкою поверхово активних 

речовин (ПАР). Хімічний склад МК  наведений у табл. 1: 

 

Таблиця 1 Хімічний склад  комплексних розкислювачів марки МК 

Марка Зовнішній вигляд 
Вміст компонентів, % Летючі речовини, 

мас, %, не більше С Si 

МК-01 
Порошкоподібна маса 

темно-сірого кольору 

не більше 

7,0 
45-80 7,0 

ПАР - у кількості, що доповнює вміст елементів до 100 %. 

 

Для попередньої оцінки технологічності кожної марки, з огляду на 

вміст основних компонентів у МК і особливості виробництва сталі в 

конвертерному цеху випробували:  МК-01 на розкислення шлаків при 

доведенні металу на УПК. 

 Присадку МК-01 проводили після першого періоду нагрівання, у 

кількості від 30 кг до 80 кг (1 мішок. –10 кг). При контакті зі шлаками МК-

01 розчиняється повністю, без бурхливої реакції. До подачі й після МК-01 

виконували замір у металі температури, окисленості, проводили відбір 

проб шлаків.  

Хімічний склад проб шлаків відібраних до й після присадки МК-01 

наведений у табл. 2. 

Критерієм оцінки ефективності використання МК-01 була візуальна 
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оцінка взаємодії розкислювача зі шлаками (наявність виносу пилу), а 

також зниження вмісту оксидів заліза, марганцю в шлаку 

 

Таблиця 2 Хімічний склад проб шлаків відібраних до й після 

присадки МК-01 

№ 

пл 

МК-01, 

кг/пл 

№ 

проби 

Вміст у шлаку, % 

АІ2О3 СаО Fe Mg Mn P2О5 SiО2 CaО/SiО2 

264886 40 

1 1,81 46,53 1,93 15,76 4,10 0,10 30,20 1,54 

2 2,12 42,31 1,39 16,50 5,23 0,03 32,16 1,32 

відх± 0,31 -4,22 -0,54 0,74 1,13 -0,07 1,96 -0,23 

264887 40 

1 2,51 44,94 4,06 11,68 7,26 0,58 28,49 1,58 

2 3,05 46,02 2,22 13,34 5,04 0,10 31,84 1,45 

відх ± 0,54 1,08 -1,84 1,66 -2,22 -0,47 3,35 -0,13 

265155 80 

1 3,85 46,90 2,80 12,91 5,42 0,10 27,30 1,72 

2 3,23 48,91 1,75 13,07 3,57 0,06 28,40 1,72 

відх ± -0,62 2,01 -1,05 0,16 -1,85 -0,04 1,10 0,00 

264997 30 

1 5,62 41,35 1,78 16,28 6,81 0,03 28,76 1,44 

2 4,35 53,48 0,45 16,44 1,21 0,01 26,31 2,03 

відх ± -1,27 12,13 -1,33 0,16 -5,60 -0,02 -2,45 0,59 

264998 40 

1 6,98 39,52 1,40 14,82 8,22 0,01 30,15 1,31 

2 4,16 53,93 1,17 16,45 1,56 0,02 23,84 2,26 

відх ± -2,82 14,41 -0,23 1,63 -6,66 0,01 -6,31 0,95 

265000 50 

1 3,47 43,18 2,02 15,93 6,78 0,03 28,71 1,50 

2 3,28 54,38 0,14 16,44 0/44 0,01 26,60 2,04 

відх ± -0,19 11,20 -1,88 0,51 -6,34 -0,02 -2,11 0,54 

265001 50 

1 2,99 35,32 2,11 18,25 9,89 0,01 31,46 1,12 

2 3,08 53,30 0,90 18,83 1,24 0,02 25,02 2,13 

відх ± 0,09 17,98 -1,21 0,58 -8,65 0,00 -6,44 1,01 . 
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Продовження табл. 2 

265002 30 

1 4,74 35,86 2,29 16,48 9,44 0,02 27,70 1,29 

2 3,54 55,93 1,73 15,63 2,11 0,05 21,58 2,59 

відх ± -1,20 20,07 -0,56 -0,85 -7,33 0,02 -6,12 1,30 

265158 60 

1 2,81 32,2 1,04 24,21 8,13 0,004 34,55 0,93 

2 2,77 50,59 0,67 21,24 1,04 0,006 27,89 1,81 

відх ± -0,04 18,39 -0,37 -2,97 -7,09 0,002 -6,66 0,88 

265159 60 

1 1,37 35,67 11,55 8,82 9,84 0,559 21,31 1,67 

2 1,93 46,8 3,85 11,76 7,81 0,279 27,79 1,68 

відх ± .0,56 11,13 -7,7 2,94 -2,03 -0,28 6,48 0,01 

Разом відх ± -0,66 14,88 -2,39 0,65 -6,66 -0,12 -2,46 0,70 

 

Таким чином, у результаті комплексного дослідження характеристик 

шлаків і металу, а також макроструктури металу показано, що 

запропонована технологія розкислення шлаків і дифузійного розкислення 

металу комплексним розкислювачем марки МК  повністю задовольняє 

раніше сформульованим вимогам, а саме відпрацьований режим 

розкислення забезпечує одержання розкисленого метала й шлаків 

оптимального хімічного вмісту, при цьому знижується витрати 

феросплавів, що вводиться на УПК. 

З даних табл. 3  видно, що при витраті комплексного розкислювача 

МК-01 у кількості 40 кг окисленість шлаків (FеО+ МnО) знижується на 

6,33 %, у т.ч.: 

– з 3,10 % до 1,67 % знижуються окисли заліза (середнє -1,43 %); 

– з 7,59 % до 4,66 % знижуються окисли марганцю (середнє - 2,93 %). 

Вплив МК-01 на зниження основності шлаків не відзначено. 

 

Таблиця 3 Хімічний склад шлаків при застосуванні комплексного 

розкислювача МК-01 

Кільк. 

плавок 

Витрата 

МК-01, 

кг/пл 

№ 

проби 

Вміст у шлаку, % 

АІ2O3 СаО FеО МgО МnО Р2O5 SiО2 СаО/SiО2 

 

10 

 

40 

1 3,62 40,15 3,10 15,51 7,59 0,14 28,86 1,41 

2 3,15 50,57 1,43 15,97 2,93 0,06 27,14 1,90 

відх ± -0,46 10,42 -1,67 0,46 -4,66 -0,09 -1,72 0,49 
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З дослідних даних  видно, що після присадки МК-01 середня зміна 

елементів у металі склала: 

– на 1,5% зменшується вміст кисню  

– на 0,006 % збільшується вуглець; 

– на 0,02 % збільшується марганець; 

– на 0,015 % знижується кремній; 

– сірка й фосфор залишаються на одному рівні. 

Витрати феросплавів і розкислювачів на дослідних плавках мали 

тенденцію загального зниження. На дослідних плавках середнє 

арифметичне зниження склало 70 кг/пл, що вказує на ефективність 

розкислення шлаків МК-01. 

 

Висновки 

Для забезпечення раціональної окисленності низьковуглецевого 

металу запропонована технологія  розкислення металу та шлаку  

комплексним розкислювачем марки МК-01  у сталерозливному ковші при 

випуску із частковою заміною ферросиліція.  

Розкислювач МК-01 у кількості 40 кг використовували на 

розкислення шлаків при доведенні металу на установці піч-ківш (УПК) на  

плавках низьковуглецевих марок сталі SАЕ 1006-1008, замість карбіду 

кальцію (СаC2). 

Застосування МК-01 на 6,33 % знижується вміст у шлаку FеO і МnО, 

що вказує на взаємодію компонентів МК-01 з киснем шлаків, на 70 кг/пл  

знижує  витрати феросплавів на УПК, що вказує на ефективність 

розкислення шлаків. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ КОНВЕРТЕРНОЙ 

ПЛАВКИ 

 

К. В. Егоров, В. С. Богушевський  

 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт» 

 

Загальну схему управління динамікою киснево-конвертерної плавки 

можна представити у вигляді програмного управління по ходу продувки 

та коригуючого регулювання на основі контролю вихідних параметрів 

об'єкта. Найбільш поширеним методом контролю вмісту вуглецю у ванні 

конвертера в процесі продувки є вимірювання складу газів, що відходять в 

газоходе.Устройства контролю містять відбірників газів, що відходять, 

газоаналізатор, витратоміри кількості газів, що відходять і дуття, 

обчислювальний блок, в якості якого використовується контролер або 

ПЕОМ 

 

Общую схему управления динамикой кислородно-конвертерной плавки 

можно представить в виде программного управления по ходу продувки и 

корректирующего регулирования на основе контроля выходных 

параметров объекта. Наиболее распространенным методом контроля 

содержания углерода в ванне конвертера в процессе продувки является 

измерения состава отходящих газов в газоходе.Устройства контроля 

содержат отборник отходящих газов, газоанализатор, расходомеры 

количества отходящих газов и дутья, вычислительный блок, в качестве 

которого используется контроллер или ПЭВМ 

 

The overall control circuit dynamics BOF melt can be represented as 

program management in the course of purging and corrective adjustment based 

control output parameters object. The most common method of controlling the 

carbon content in the bath in the converter blowing is a measurement of gases in 

the flues. Devices containing control selector gases, gas analyzers, flow quantity 

of exhaust gases and blast computing unit, which is used as a controller or PC 

 

Введение 

В статье рассмотрены опыт и особенности внедрения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами по 
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ходу проведения капитальных ремонтов конвертеров №2 и №4 ОАО 

«Миттал Стил Кривой Рог». Основой моделей управления конвертерной 

плавкой является статическая часть (управление по начальным и конечным 

параметрам продувки). Опыт эксплуатации таких систем показывает, что 

отклонение расчетных параметров процесса от фактических составляет 

значительную величину. 

 

Постановка задачи 

Целью создания систем являлось улучшение технико-экономических 

показателей работы конвертера №2 и №4 за счет оптимизации ведения 

процесса плавки и сокращения непроизводительных простоев. 

Основным средством измерения и регистрации технологических 

параметров являлся регистрирующий прибор ДИСК-250. В помещении 

машиниста дистрибьютора  было установлено до 40 данных приборов. 

Вследствие своих габаритов приборы занимали практически все обзорное 

пространство дистрибьюторной, что исключало возможность восприятия 

технологической информации на должном уровне. Указанные приборы 

являются морально и технически устаревшими, точность их показаний на 

сегодняшний день недостаточна (1% по регистрации, 0.5% по 

преобразованию). 

Регистрация изменения параметров на суточных круговых 

диаграммах приборов ДИСК-250 исключала детальный анализ 

технологического процесса. Расчеты накопленных значений 

производились, по данным диаграммам, соответствующей службой 

комбината по специальным методикам, что не обеспечивало необходимой 

точности  и оперативности. 

Текущие значения расходов (кислород, азот, аргон, вода) измерялись 

без автоматической коррекции по давлению и температуре, что приводило 

к суммарной погрешности до 30%. 

Температура чугуна и металла, вес лома и чугуна, экспресс-анализ не 

отображались визуально в дистрибьюторной, а доводились по селекторной 

связи. Это влияло на оперативность и снижало достоверность – вследствие 

отсутствия автоматической регистрации произведенных измерений. 

 

Методика исследования 

Конвертерный цех ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» состоит из 6 

конвертеров емкостью 160 тонн металлошихты, объединенных в два блока 

по 3 конвертера. Конвертера предназначены для выплавки кипящих, 

полуспокойных, спокойных, легированных и низколегированных марок 

стали. 

Каждый конвертер оборудован: 
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-механизмом поворота конвертера с системой маслосмазки; 

-механизмами подъема и передвижения кислородной фурмы; 

-механизмами подъема, передвижения и вращения торкрет-фурмы; 

-механизмами тракта подачи сыпучих материалов в конвертер; 

-механизмами тракта подачи ферросплавов в ковш сталевоза; 

-трактом охлаждения отходящих газов и гаоочисткой; 

-нагнетателем для отвода конвертерных газов; 

-механизмы передвижения и монтажа кессона; 

-сталевозной тележкой; 

-шлаковозной тележкой со скребком. 

Процесс плавки в конвертере состоит из следующих этапов: 

-завалки лома; 

-заливки чугуна; 

-продувки ванны кислородом через кислородную фурму, 

периодически прерываемую для скачивания шлака, получения экспресс-

анализа и измерения температуры стали в конвертере;  

-подача сыпучих материалов в конвертер по ходу продувки ванны 

кислородом; 

-слив стали, подача ферросплавов в ковш и обработка аргоном; 

-слив шлака. 

Подготовка заваливаемого в конвертер стального лома 

осуществляется в шихтовых отделениях, а также в копровом цехе.  

Определение массы лома, загруженного в спецкороба производится в 

движении на специальных платформенных весах с железнодорожной 

колеёй, или на электронно-тензометрических весах в статическом 

состоянии. 

Подача чугуна осуществляется с двух миксерных отделений. В 

каждом отделении установлено по два миксера  емкостью по 1300 тонн 

чугуна каждый. 

Для определения массы чугуна, заливаемого в конвертерные ковши, 

применяются специальные платформенные тензометрические весы, 

установленные под каждым миксером. 

Объектами автоматизации являлись привод конвертера,  тракт подачи 

сыпучих в конвертер, тракт подачи ферросплавов в ковш, кислородная и 

торкрет-фурмы, а также тракт охлаждения отходящих газов и газоочистка. 

Системы предназначены для: 

-повышения надёжности управления приводами механизмов 

конвертера,  кислородной и торкрет фурм, а также механизмами подачи 

сыпучих и ферросплавов; 
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-обеспечения автоматического  контроля, сигнализации, защит и 

блокировок  по всем параметрам технологического процесса выплавки 

стали; 

-автоматического регулирования технологических параметров плавки; 

-автоматического дозирования, подачи и учёта сыпучих материалов и 

ферросплавов на плавку; 

-архивирования данных технологического процесса выплавки стали; 

-автоматического формирования отчетных документов по плавкам; 

-взаимодействия с другими системами (экспресс-лаборатория, ЦАСП, 

и др.).  

 

Ррезультаты исследования 

Работы в данном направлении были начаты с внедрением АСУТП 

«Плавка». Данная система охватывала 3 конвертера первого блока и 

являлась чисто информационной системой обеспечивающей контроль 

действий машиниста дистрибутора (учет отгруженного количества 

сыпучих материалов и ферросплавов, учет количества кислорода 

продутого в плавку, автоматическое определение стадий плавки и 

формирование отчетных документов). Система была реализована на базе 

контроллера «УНИКОНТ» и SCADA-системы «Кварц» («Квантор», 

г.Северодонецк). На конвертерах №1 и №3 данная система работает до сих 

пор. 

Далее, была внедрена АСУТП «Спектролаб», обеспечивающая 

передачу данных по экспресс-анализу проб конвертеров второго блока от 

автоматизированной лаборатории «Спектролаб» на пульты машинистов 

дистрибуторщиков, а также на пульты мастеров плавки, установленные на 

площадках конвертеров. Использовался контроллер I-8000 и пульты 

Magelis XBT (Шнайдер Электрик). 

 Техническое обеспечение было выполнено институтом 

«ГИПРОМЕЗ», общая постановка задачи, информационное, 

математическое и программное обеспечения выполнено ООО «ТРЕI-

Украина». Проект предполагал не только решения по модернизации 

КИПиА, применение контроллеров Allen Bradley, реконструкцию главного 

пульта управления, но и замену приводов механизмов конвертера с 

использованием частотных преобразователей и устройств плавного пуска, 

замену приводов постоянного тока, ремонт помещений, устройство 

вентиляции и кондиционирования. К сожалению, по независящим от ООО 

«ТРЕI-Украина» причинам, проект не был внедрен. Однако, все основные 

решения по выбору техники, программных средств, определении 

структуры системы были использованы в дальнейшем при создании 

АСУТП конвертеров №2 и №4. 
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Рис. 1  Структурная схема АСУТП конвертера №4 

 

В состав АСУ ТП входят: 

- 4 контроллера  для связи с объектом, в том числе: 

-контроллер управления приводами поворота конвертера, 

перемещения кислородной фурмы и торкрет-фурмы; 

-контроллер управления приводами механизмов тракта подачи 

сыпучих и тракта подачи ферросплавов; 

-контроллер измерений параметров плавки,  газохода и газоочистки; 

 -коммуникационный контроллер для связи с интеллектуальными 

приборами DIGITEMP, MULTILAB и др.; 

- автоматизированные рабочие места: 

-3 рабочие станции, входящие в состав пульта машиниста 

дистрибутора; 

-2 станции инжиниринга; 

-1 рабочая станция старшего мастера ОАСУТП; 

- сервер базы данных; 

- сервер-шлюз связи с ЦАСПом, сторонними системами и т.д.   

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

402 

 

 
 

Рис. 2  В помещении машиниста дистрибьютора до внедрения АСУТП 

 

 

 
 

Рис. 3  В помещении машиниста дистрибьютора после внедрения АСУТП 

 

 

Выводы 

Поставленные задачи были решены путем замены релейно-

контакторных схем управления приводом конвертера, механизмами 
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подачи сыпучих, ферросплавов, перемещения фурм, а также замены 

локальных щитовых приборов измерения  и регулирования параметров 

плавки на систему управления с применением современного парка средств 

измерения, микропроцессорной техники, ПЭВМ и программного 

обеспечения. 

В результате внедрение АСУТП конвертера №2 и конвертера №4 

были достигнуты следующие показатели:  

-среднее количество плавок в сутки увеличилось до 24 плавок; 

-снизилось время простоя конвертеров по вине системы управления; 

-существенно возросла информативность системы; 

-качественно улучшился учет ферросплавов (суточный небаланс не 

превышает 50 кг); 

-за время эксплуатации АСУТП конвертера №2 и №4 практически не 

было ни одного отказа оборудования; 

-качественно улучшилась эргономика рабочего места машиниста 

дистрибутора. 

Внедренные системы могут являться базой для дальнейшей 

комплексной автоматизации конвертерного производства ОАО «Миттал 

Стил Кривой Рог», а именно: 

-внедрение модели плавки с целью автоматического расчета шихтовки 

плавки. Данные работы уже начаты на конвертере №2 в сотрудничестве 

специалистов «Миттал Стил» и ООО «ТРЕЙ-Украина»;  

-внедрение подсистемы «Миксер», что позволит автоматически 

контролировать поступление и расход чугуна по каждому миксеру и цеху в 

целом. Кроме того, каждый налитый конвертерный ковш будет 

сопровождаться автоматическими данными не только по весу чугуна, но и   

химическому составу на момент налива  чугуна на плавку; 

-внедрение подсистемы «Лом», что позволит контролировать массу  

лома в коробах, осуществлять передачу данных по массе и составу лома 

мастеру основного производства и машинисту дистрибутора.  Подсистема 

позволит вести автоматизированный учёт поступления и расхода лома по 

цеху. 

 -внедрение АСУТП всех конвертеров позволит свести общецеховой 

баланс поступления и расхода ферросплавов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА СЛИТКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ СПЛАВА ЖС26-ВИ, 

РАФИНИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО 

ПЕРЕПЛАВА 

 

П. Д. Жеманюк, В. В. Клочихин, Н. А. Лысенко 
1
, 

Н. И. Гречанюк 
2
, В. В. Наумик 

3
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2 
ООО «НПП «ЭЛТЕХМАШ» 

3
 Запорожский национальный технический университет 

 

Провели дослідження якості металу, отриманого з поворотних від-

ходів жароміцного нікелевого сплаву ЖС26-ВІ вакуумно-індукційним 

переплавом (ВІП) з подальшим рафінуванням методом електронно-

променевого переплаву (ЕЛП). Хімічний склад досліджених злитків, як до, 

так і після рафінування, знаходиться приблизно на одному рівні і 

відповідає вимогам ТУ. Макроструктура дослідженого темплетів 

характеризується неоднорідністю. Мікроструктура відповідає литому 

станом сплава ЖС26-ВІ 

 

Провели исследование качества металла, полученного из возвратных 

отходов жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ вакуумно-

индукционным переплавом (ВИП) с последующим рафинированием 

методом электронно-лучевого переплава (ЭЛП). Химический состав 

исследованных слитков, как до, так и после рафинирования, находится 

примерно на одном уровне и соответствует требованиям ТУ. 

Макроструктура исследованного темплета характеризуется 

неоднородностью. Микроструктура соответствует литому состоянию 

сплава ЖС26-ВИ 

 

Conducted a study of the quality of the metal produced from the return-

stroke of heat-resistant nickel alloy HА26-VI  by vacuum induction remelting, 

followed by refining the method of electron ray melting. The chemical 

composition of the investigated ingots, both before and after refining, is 

approximately the same level and exists Correspondingly, the technical 

requirements. The macrostructure of templates is characterized with 

heterogeneity. The microstructure of the cast alloys of matches Islands HА26-VI 
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Введение 

Известно, что применение отходов литейного производства при выплавке 

жаропрочных никелевых сплавов в вакуумной индукционной печи приводит к 

увеличению концентрации кислорода и азота в готовом металле в 2…3 раза [1]. 

Постепенно, в результате многократных переплавов с использованием 

возвратных отходов заметно ухудшилось качество сплавов и отливок, 

существенно снизился уровень их технологических [2], механических и 

жаропрочных свойств [3]. 

Необходимость вовлечения дорогостоящего возврата в технологический 

процесс изготовления лопаток не вызывает сомнения, однако, эффективная 

технология рафинирования возвратных отходов никелевых жаропрочных 

сплавов еще требует своей разработки и промышленного опробования. 

Вакуумная плавка позволяет провести  активную дегазацию металла, 

удалить неметаллические включения [1], понизить в сплавах 

концентрацию вредных примесей цветных металлов, таких как свинец, 

висмут, теллур, селен, медь и других. 

В вакуумных индукционных печах (ВИП) могут быть выплавлены 

жаропрочные никелевые сплавы практически любого химического состава, 

обеспечив контроль тех вредных примесей, которые могут удаляться 

путем испарения. Индукционное перемешивание расплава в ВИП 

существенно повышает его однородность, активизирует его 

рафинирование за счет переноса примесей к поверхности расплав-вакуум. 

В электронно-лучевых печах (ЭЛП) поверхность расплава 

перегревается электронным лучом и отсутствует контакт жидкого 

металлам с керамическими материалами. Все это позволяет дополнительно 

очистить сплав от примесей цветных металлов, неметаллических 

включений и газов. Жаропрочные сплавы, полученные в ЭЛП, содержат 

менее 0,00005% кислорода [1]. 

ЭЛП, кроме того, позволяет обеспечить направленный теплоотвод в 

процессе затвердевания формирующегося слитка. При отводе теплоты 

кристаллизации через кристалл перед границей затвердения имеется 

значительное переохлаждение ΔT, и кристалл приобретает столбчатую 

форму [4, 5] с ветвями первого, второго и третьего порядка. Направление 

главной оси дендрита совпадает с отдельными кристаллическими 

направлениями решетки [6]. 

Однако преимущества ЭЛП (сверхвысокий вакуум и длительное время 

рафинирования расплава) одновременно связаны и с определенными 

недостатками такого процесса: нерегулируемое изменение химического 

состава металла, особенно по элементам с высокой упругостью пара, и 

большие экономические расходы. Поэтому в настоящее время оптимальная 

технология выплавки жаропрочных никелевых сплавов основана на ВИП. 
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В родственных металлургических процессах, например, получение 

особо чистых подшипниковых сталей для приборных высокоточных 

подшипников, нашли широкое применение комплексные технологии 

рафинирования металла: ЭШП + ВДП; ВИП + ВДП и т.п. Поэтому 

заслуживает внимания применение таких комплексных технологий 

рафинирования высоколегированных никелевых сплавов, особенно в случае 

использования их возвратных отходов. 

Так на основе способа электронно-лучевой гарнисажной плавки с 

электромагнитным перемешиванием расплава [7] был разработан и 

опробован новый способ, получивший название совмещенный 

индукционный и электронно-лучевой переплавы (ВИП+ЭЛП) [8, 9]. 

Получившее признание эффективное рафинирование металлов и 

сплавов высокотемпературными процессами в вакууме [10, 11] было 

использовано для изучения влияния совмещенной индукционной и 

электронно-лучевой плавки на качественные показатели жаропрочных 

никелевых сплавов [12 – 14]. 

 

Основной материал исследований 

Провели исследование качества металла, полученного из возвратных 

отходов жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ на установке FM-1-2-

100 фирмы «ULVAC» с последующим рафинирование методом 

электронно-лучевого переплава (ЭЛП). 

На установке FM-1-2-100 фирмы «ULVAC» провели четыре плавки с 

использованием в качестве шихты прибыльных частей литниковой 

системы. Температуру расплава доводили до 1530…1550 ºС с выдержкой в 

течение 5 минут. 

Химический анализ показал, что состав материала опытных плавок 

удовлетворительный и отвечает требованиям ТУ1-92-177-91 (табл. 1). 

Содержание примесей также соответствовало требованиям ТУ1-92-177-91 

(соответственно:  0,015 % B;  0,005 % S;  0,010 % P). 

 

Таблица 1 Химический состав материала опытных плавок возврата 

сплава ЖС26-ВИ 

№ 

плавки 

Содержание элементов, % 

С Cr Co W Al Ti Mo Fe Nb V Si Mn 

1 0,15 4,72 8,88 11,59 5,95 0,92 0,91 0,06 1,47 0,97 0,12 0,007 

2 0,14 4,69 8,86 11,65 6,02 0,92 0,91 0,06 1,48 0,98 0,11 0,006 

3 0,148 4,80 8,97 11,73 5,82 0,93 0,95 0,06 1,51 0,99 0,12 0,007 

4 0,157 4,81 8,96 11,71 5,82 0,92 0,92 0,06 1,49 0,98 0,11 0,007 

ТУ 
0,12- 

0,17 

4,3- 

5,3 

8,7- 

9,3 

11,2-

12,0 

5,6- 

6,1 

0,8- 

1,2 

0,8- 

1,2 
≤0,5 

1,4- 

1,8 

0,8- 

1,2 
0,2 0,3 
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На следующем этапе полученные заготовки прошли рафинирование 

методом электронно-лучевого переплава. Химический состав всех плавок 

ЖС26-ВИ также соответствовал требованиям ТУ1-92-177-91 (табл. 2). 

Таким образом, химический состав исследованных слитков, 

полученных из возврата сплава ЖС26-ВИ, как до, так и после 

рафинирования методом электронно-лучевого переплава (см. табл. 1 и 2) 

соответствует требованиям ТУ1-92-177-91. 

 

Таблица 2 Химический состав материала опытных плавок возврата сплава 

ЖС26-ВИ после рафинирования методом электронно-лучевого переплава 

Данные 

сертификата 

до 

0,12 
5,00 9,10 11,30 5,95 1,05 0,87 0,11 1,56 1,01 

< 

0,01 

ТУ 
0,12- 

0,17 

4,3- 

5,3 

8,7- 

9,3 

11,2-

12,0 

5,6- 

6,1 

0,8- 

1,2 

0,8- 

1,2 
≤0,5 

1,4- 

1,8 

0,8- 

1,2 

≤ 

0,015 
 

№  

плавки 

Содержание элементов, % 

Si Mn S P Pb Bi O2 N2 

Данные 

сертификата 
0,04 <0,004 <0,004 <0,004 0,0001 0,0001 <0,002 <0,0002 

ТУ 0,2 0,3 0,005 0,010 0,0005 0,0005 0,002 0,002 

 

Следует отметить, что заметного снижения содержания основных элементов, 

а также примесей после электронно-лучевого рафинирования в исследуемых 

слитках не наблюдается. При этом существенно снижается содержание углерода с 

0,157% до 0,12% и, что особо важно для сплавов направленной кристаллизации, 

кремния – примерно в 3 раза: с 0,11…0,12% до 0,04%. 

Исследовали темплет, вырезанный в осевом сечении слитка, полученного 

из возврата сплава ЖС26-ВИ после рафинирования методом электронно-

лучевого переплава. Макроструктура темплета представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Макроструктура темплета, вырезанного в осевом сечении слитка, 

полученного из возврата сплава ЖС26-ВИ после рафинирования методом 

ЭЛП 
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Макроструктура исследованного образца характеризуется 

неоднородностью. В структуре макротемплета четко различаются 

кристаллизационные слои послойной кристаллизации с осевой 

направленностью столбчатых кристаллов. На боковых поверхностях 

имеются трещины длиной до 42 мм, образовавшиеся по границам 

кристаллизационных слоёв (см. рис. 1). 

В макроструктуре по высоте темплета сверху вниз выявлено пять 

основных слоёв: 

1 – слой (~ 7…10 мм) равноосных кристаллов с размером зёрен ~ 

0,75…2,0 мм; 

2 – слой (~ 4…6 мм) столбчатых, ориентированных в осевом 

направлении,  кристаллов; 

3 – слой (~ 10…11 мм) раноосных кристаллов с размером зёрен 

~ 1,0…4,0 мм; 

4 – слой (~ 10…12 мм) столбчатых, ориентированных в осевом 

направлении, кристаллов; 

5 – слой (~ 9…12 мм) слой (~ 4…6 мм) столбчатых, ориентированных 

в осевом направлении, кристаллов, перемежающихся с мелкими 

раноосными кристаллами, размер зёрен которых составляет ~ 0,4…1,2 мм. 

На рис. 2 показано внешнее состояние поверхностей опытного образца. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2 Внешний вид поверхности образца, вырезанного из слитка 

полученного из возврата сплава ЖС26-ВИ после рафинирования методом 

ЭЛП: а – верх; б – низ; в – боковая поверхность 
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При металлографическом исследовании в материале образцов, вырезанных 

из различных частей темплета слитка, прошедшего рафинирование ЭЛП 

(преимущественно в нижней части) обнаружены загрязнения металла в виде 

плен и грубых шлаковых включений (рис. 3 а, б). В остальных зонах размер 

редко встречающихся оксидов не превышает 12 мкм (рис. 3 в, г, табл. 4). 

 

Таблица 4 Размеры структурных составляющих в материале 

образцов, вырезанных из темплета слитка полученного из возврата сплава 

ЖС26-ВИ после рафинирования методом ЭЛП 

№ 

образ-

ца 

Место 

вырезки 

микрошлифа 

Размер структурных составляющих, мкм Расстояние 

между осями 

дендритов II 

порядка, мкм 

эвтектика 

(-) 

карбиды 
окси-

ды 
глобулярные 

типа МеС 

пластинчатые 

типа Ме6С 

1 верх 5…32 2…10 5…60 до 6 25…40 

2 
середина 

5…28 2…12 5…80 до 8 35…50 

3 5…20 3…12 5…40 до 12 40…65 

4 низ - 1,5…12 5…24 до 200 15…25 

 

 
а × 50 

 
б × 200 

 
в × 1000 

 
г × 1000 

Рис. 3 Оксидные включения и плены в материале образцов, вырезанных из 

темплета слитка полученного из возврата сплава ЖС26-ВИ после 

рафинирования методом ЭЛП: а, б – нижняя часть; в – верхняя часть;  

г – средняя часть темплета 
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В центральной части опытного темплета имеется усадочная рыхлота 

(рис. 4 а). Далее по сечению металл достаточно плотный, в особенности, в 

зонах со столбчатым строением кристаллизационных слоев (рис. 4 б). В 

зонах с равноосной структурой обнаружены микропоры размером до 45 

мкм (рис. 4 в). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4 Усадочная рыхлота (а) и микропористость (б, в) в материале 

образца, вырезанного из слитка полученного из возврата сплава ЖС26-ВИ 

после рафинирования методом ЭЛП, × 50: 

а – верхняя часть слитка; б – со столбчатой структурой; 

в – зона с равноосной структурой. 

 

Микроструктура представляет собой γ-твердый раствор с наличием 

интерметаллидной γ΄-фазы, эвтектической (γ-γ΄)-фазы, карбидов, и 

карбонитри-дов, соответствует литому состоянию сплава ЖС26-ВИ (рис. 5). 

При этом следует отметить, что в кристаллизационных зонах со 

столбчатой структурой размеры структурных составляющих заметно 

меньше, чем в зонах, имеющих равноосную структуру (см. табл. 4). 
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Частицы эвтектической (γ-γ΄)-фазы имеют наименьшие размеры, либо 

полностью отсутствуют (см. рис. 5 а, б; см. табл. 4). 

 

 
а × 50 

 
б × 200 

 
в × 50 

 
г × 200 

 
д × 50 

 
е × 200 

Рис. 5 Микроструктура в кристаллизационных зонах и на боковой 

поверхности слитка полученного из возврата сплава ЖС26-ВИ после 

рафинирования методом ЭЛП: а, б – зона столбчатых кристаллов;  

в, г – зона равноосных кристаллов; д, е – боковая поверхность 
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Выводы 

Химический состав исследованных слитков, полученных из возврата 

сплава ЖС26-ВИ, как до, так и после рафинирования методом электронно-

лучевого переплава соответствует требованиям ТУ1-92-177-91. Следует 

отметить, что заметного снижения содержания основных элементов, а 

также примесей после электронно-лучевого рафинирования в исследуемых 

слитках не наблюдается. При этом существенно снижается содержание 

углерода с 0,157 % до 0,12 % и, что особо важно для сплавов направленной 

кристаллизации, кремния – примерно в 3 раза: с 0,11…0,12% до 0,04 %. 

Макроструктура исследованного темплета характеризуется 

неоднородностью. Четко различаются кристаллизационные зоны 

послойной кристаллизации с осевой направленностью столбчатых 

кристаллов. 

Микроструктура представляет собой γ-твердый раствор с наличием 

интерметаллидной γ΄-фазы, эвтектической (γ-γ΄)-фазы, карбидов, и 

карбонитри-дов, соответствует литому состоянию сплава ЖС26-ВИ. При 

этом следует отметить, что в кристаллизационных зонах со столбчатой 

структурой размеры структурных составляющих заметно меньше, чем в 

зонах, имеющих равноосную структуру. 
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УДК 669.162.16 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НЕОФЛЮСОВАННЫХ ОБОЖЖЕННЫХ ОКАТЫШЕЙ  

ИЗ МАГНЕТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ  

РАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И СПОСОБОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
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, А. К. Тараканов 

2
, 

Е. В. Чупринов 
1
, Д. А. Кассим 
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, И. А. Ляхова 
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1
Металлургический институт Криворожского национального 

университета 
2
Национальная металлургическая академия Украины 

 

Вивчено хімічний склад і основні фізичні характеристики магнетитів, 

основних складових залізорудних концентратів двох ГЗК (ЦГЗК і ЛебГЗК), 

отриманих різними способами збагачення, і вивчено їх вплив на 

металургійні характеристики обпалених обкотишів 

 

Изучен химический состав и основные физические характеристики 

магнетитов, основных составляющих железорудных концентратов двух 

ГОКов (ЦГОК и ЛебГОК), полученных разными способами обогащения и 

изучено их влияние на металлургические характеристики обожженных 

окатышей 

 

The chemical composition and the main physical characteristics of 

magnetites, the main components of iron ore concentrates of the two GOKs 

(CGOK and LebGOK), obtained by different methods of enrichment and their 

influence on the metallurgical characteristics of the fired pellets, was 

investigated 

 

Введение 

Повышение содержания железа в железорудных концентратах, 

используемых в производстве обожженных окатышей для доменной 

плавки, осуществляют путем промышленного обогащения добываемых 

магнетитовых и гематитовых руд, исходя из физико-химических и 

минералогических характеристик металлсодержащих минералов и 

минералов пустой породы, гравитационным, магнитным, флотационным, 

магнитно-флотационным и химическими способами обогащения. 

Гравитационные способы обогащения являются сугубо механическим 

отделением железосодержащих минералов от минералов пустой породы по 
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их плотности в водной среде и не влияют на поверхность зерен магнетита 

или гематита. Магнитный, флотационный, магнитно-флотационный и 

химический способы обогащения влияют на поверхность зерен магнетита 

и гематита [1, 2].  

 

Постановка задач исследований 

В настоящей работе поставлена задача изучения влияния способов 

обогащения железорудных концентратов на металлургические 

характеристики обожженных окатышей. Для экспериментов из руд 

Глееватского (ЦГОК – Украина) и Лебединского (ЛебГОК – Россия) 

месторождений магнитным, магнитно-флотационным и химическим 

способами обогащения были подготовлены пробы мономинеральных 

фракций концентратов, состоящих практически из чистого магнетита 

(Fe3O4 = 91,67-91,80 %) с минимально возможным количеством кремнезема 

(SiO2 = 0,16-0,65 %). Химический состав полученных разными способами 

обогащения концентратов мономинеральных фракций магнетита для 

экспериментов по получению обожженных окатышей приведен в табл. 1.  

Следует отметить, что минимальное содержание железа и закиси 

железа, а также максимальное содержание кремнезема имеют 

мономинеральные фракции магнетитов полученных магнитным способом 

обогащения, а максимальное содержание железа и закиси железа, а также 

минимальное содержание кремнезема имеют мономинеральные фракции 

магнетитов полученных химическим способом обогащения из обоих 

концентратов. Мономинеральные фракции магнетитов, полученных 

магнитно-флотационным способом обогащения, имеют промежуточные 

значения этих элементов. Абсолютные значения других оксидов в 

мономинеральных фракциях магнетитов практически не зависят от 

способа обогащения концентратов, а зависят только от природы руд. 

 

Таблица 1 Химический состав мономинеральных фракций 

магнетитов полученных из концентратов ЦГОКа и ЛебГОКа 

№ 

п/п 

Наименование 

мономинеральной 

фракции  

магнетита 

 концентрата* 

Содержание, % 

Feобщ FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

1. ЦГОК-1 71,02 29,31 69,11 0,89 0,09 0,17 0,19 

2. ЦГОК-2 71,40 29,90 68,91 0,65 0,07 0,17 0,15 

3. ЦГОК-3 71,49 30,10 68,82 0,45 0,05 0,20 0,22 

4. ЛебГОК-1 71,30 25,52 73,60 0,65 0,06 0,13 0,14 

5. ЛебГОК-2 71,41 26,69 72,51 0,34 0,08 0,13 0,16 

6. ЛебГОК-3 71,43 26,88 69,90 0,16 0,11 0,20 0,12 
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Продолжение табл.1 

№ 

п/п 

Наименование 

мономинеральной 

фракции  

магнетита  

концентрата* 

Содержание, % 

MnO P2O5 SO3 Na2O K2O CO2 п.п.п. 

1. ЦГОК-1 0,016 0,013 0,027 0,15 0,06 0,08 0,25 

2. ЦГОК-2 0,018 0,013 0,026 0,11 0,06 0,07 0,21 

3. ЦГОК-3 0,024 0,007 0,013 0,20 0,06 0,03 0,14 

4. ЛебГОК-1 0,030 0,008 0,020 0,14 0,07 0,02 0,03 

5. ЛебГОК-2 0,036 0,007 0,013 0,15 0,06 0,01 0,10 

6. ЛебГОК-3 0,076 0,005 0,015 0,36 0,06 0,05 0,30 

* ЦГОК – 1, 2, 3 и ЛебГОК – 1, 2, 3 – это мономинеральные фракции магнетита 

ЦГОКа и ЛебГОКа полученные, соответственно, магнитным, магнитно-флотационным 

и химическим способами обогащения. 

 

Для магнетита характерна изометрическая форма зерен с различной 

степенью идиоморфизма. В огранке его кристаллов преобладали грани 

октаэдра. Рентгенометрические исследования показали, что магнетиты 

месторождений ЦГОКа и ЛебГОКа имеют идентичные параметры 

кристаллической решетки, соответственно, 8,392-8,393 А
о
 и 8,391-8,394 А

о
, 

соответствующие эталонным образцам по [3]. Размер зерен магнетитов 

колебался от 0,001 мм до 0,2 мм, но преобладала фракция 0,02-0,04 мм, что 

соответствовало размеру зерен магнетитов в производимых на этих ГОКах 

концентратах.  

При одинаковой крупности (0-0,07 мм), истинной плотности (5100 

кг/м
3
) и коэрцитивной силе (111-131 а/м) магнетиты ЦГОК имеют 

микротвердость 535,7 кг/мм
2
, а ЛебГОК – 554,8 кг/м

2
, внешнюю удельную 

поверхность, соответственно, 192-197 м
2
/кг и 186-188 м

2
/кг, а удельную 

магнитную восприимчивость 80160-110920 м
3
/кг и 80173-104876 м

3
/кг 

(табл. 2). Изучение поверхности зерен магнетита под электронным 

микроскопом показало: 

а) зерна магнетита во всех мономинеральных фракциях имеют на 

своей поверхности закрепленные частицы концентрата размером 0,5-1,0 

мкм (рис. 1а); их количество незначительно на поверхности магнетита 

после химического обогащения концентрата, несколько больше после 

магнитно-флотационного и еще больше после магнитного обогащения, 

причем особенно много – после сухой магнитной сепарации; 

б) характерной особенностью поверхности магнетитов, полученных 

химическим обогащением, является наличие на поверхности их зерен 

фигур травления (рис. 1б); при этом наблюдается избирательный характер 

травления различных граней кристаллов: наряду с интенсивно 

протравленными гранями имеются совершенно не тронутые гладкие грани; 
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при этом, магнетит ЛебГОКа имеет большее количество непротравленных 

граней, чем магнетит ЦГОКа. 

 

 
 

Рис. 1 Характер поверхности зерен магнетита ЦГОКа (1) и ЛебГОКа (2) 

под электронным микроскопом. Способ получения магнетита:  

а) магнитное и магнитно-флотационное обогащение, увеличение х22000,  

б) химическое обогащение, увеличение х2000 

 

Таблица 2 Физические характеристики мономинеральных фракций 

магнетитов полученных из концентратов ЦГОКа и ЛебГОКа 

№
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1. ЦГОК-1 0-0,07 5100 535,7 192 80160 130 

2. ЦГОК-2 0-0,07 5100 535,7 192 100868 130 

3. ЦГОК-3 0-0,07 5100 535,7 197 110920 115 

4. ЛебГОК-1 0-0,07 5100 554,8 188 80173 131 

5. ЛебГОК-2 0-0,07 5100 554,8 188 80173 131 

6. ЛебГОК-3 0-0,07 5100 554,8 186 104876 111 

* ЦГОК – 1, 2, 3 и ЛебГОК – 1, 2, 3 – это мономинеральные фракции магнетита 

ЦГОКа и ЛебГОКа полученные, соответственно, магнитным, магнитно-флотационным 

и химическим способами обогащения 
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Таким образом, различные методы изучения химического состава и 

физических свойств не выявили существенных различий между 

магнетитами ЦГОКа и ЛебГОКа. Различаются только поверхности их 

зерен в зависимости от способов обогащения концентратов. Учитывая 

существенное влияние количества расплава (4-23 %), образующегося при 

термоупрочнении офлюсованных окатышей, на их металлургические 

характеристики [4], изучили влияние способа обогащения концентратов на 

свойства неофлюсованных обожженных окатышей.  

 

Методика проведения экспериментов 

Методика исследования заключалась в следующем: из исходных 

концентратов магнитного обогащения ЦГОКа и ЛебГОКа, содержавших, 

соответственно, 8,6 и 4,8 % SiO2 подготавливали тремя способами 

обогащения (магнитным, магнитно-флотационным и химическим) 

мономинеральные фракции магнетита с минимально возможным 

содержанием кремнезема (см. табл. 1).  

Затем высушенные общие пробы каждой мономинеральной фракции 

доизмельчались до одинаковой крупности (по удельной поверхности) для 

создания равных условий при получении сырых окатышей. Необходимые 

добавки в шихту во всех опытах были также одинаковой крупности. Для 

исключения влияния посторонних факторов и четкой интерпретации 

результатов испытаний подготавливали две шихты: в первую шихту к 

мономинеральной фракции магнетита добавляли только 0,01 % 

органического связующего, полностью выгорающего в процессе обжига 

сырых окатышей и не дающего расплава; во вторую шихту вводили 0,5 % 

бентонитовой глины и кремнезем в количестве, обеспечивающем 

содержание в шихте 5,0 % общего кремнезема. Технологические 

параметры получения сырых окатышей из этих шихт были практически 

одинаковыми, что подтверждается значениями объемной доли общих пор 

полученных сырых окатышей диаметром 14 ±1 мм в пределах 34 ±1%.  

Сырые окатыши из обеих шихт подвергались в электропечи 

термоупрочнению при одинаковых во всех опытах режимах сушки, 

нагрева (скорость нагрева – 40 С/мин. с изотермической выдержкой 30 

мин. при 900 С для полного окисления магнетита), продолжительности 

высокотемпературного обжига (7 минут) и охлаждения (скорость 

охлаждения – 40 С/мин.). Изменялась только максимальная температура 

обжига (от 1200 С до 1350 С через 50 С). Металлургические 

характеристики обожженных окатышей определялись стандартными 

методами ДСТУ-ISO. Изучались также минералогический состав и 

микроструктура обожженных окатышей.  
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Результаты исследований 

Исследования с окатышами из чистых мономинеральных фракций 

магнетита показали, что при увеличении максимальной температуры 

обжига с 1200 С до 1350 С объемная доля пор обожженных окатышей из 

магнетитов всех изученных способов обогащения уменьшается с 19,9-23,1 

% до 16,3-19,5 %, причем минимальные значения, практически при всех 

максимальных температурах обжига, имеют окатыши из магнетита обеих 

ГОКов полученного магнитно-флотационным способом обогащения. 

Наибольшую пористость при всех температурах обжига имеют 

обожженные окатыши из магнетита ЦГОКа, полученного химическим 

способом обогащения, а наименьшую – обожженные окатыши из 

магнетитов ЦГОКа и ЛебГОКа, полученных магнитно-флотационным 

способом обогащения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Влияние способа обогащения концентрата на объемную долю 

общих пор неофлюсованных окатышей из магнетитов ГОКов,  

обожженных при разных температурах:  

○ (ЦГОК), ● (ЛебГОК) – магнитное обогащение (М);  

□ (ЦГОК), ■ (ЛебГОК) – магнитно-флотационное обогащение (МФ);  

∆ (ЦГОК), ▲ (ЛебГОК) – химическое обогащение (Х) 
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Самую высокую прочность при сжатии при всех температурах обжига 

(2,9-4,6 кН/ок и 3,15-4,9 кН/ок) имеют обожженные окатыши из 

магнетитов, соответственно, ЦГОКа и ЛебГОКа, полученных магнитно-

флотационным способом обогащения; самую низкую – обожженные 

окатыши из магнетита ЦГОКа (2,3-4,1 кН/ок), полученного магнитным 

способом обогащения. Величины прочности на сжатие обожженных 

окатышей из магнетитов обеих ГОКов, полученных другими способами 

обогащения, занимают промежуточное положение. Однако, все 

обожженные окатыши из магнетитов ЦГОКа имеют прочности на сжатие 

ниже, чем из магнетитов ЛебГОКа (рис. 3). Это можно объяснить, по-

видимому, их более высокой пористостью, которая является следствием 

худшей спекаемости между собой зерен магнетита ЦГОКа, чем ЛебГОКа. 

 

 
 

Рис. 3 Влияние способа обогащения концентрата на прочность при сжатии 

неофлюсованных окатышей из магнетитов ГОКов, обожженных при 

разных температурах (обозначения см. рис. 2) 

 

Прочность на удар (+5 мм) у окатышей из магнетитов ЛебГОКа, 

полученных химическим и магнитно-флотационным способами 

обогащения, в условиях обжига при относительно низких температурах 

(1200-1270 С) существенно выше, чем у остальных видов окатышей.  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

422 

 

Однако, при повышении максимальной температуры обжига до 1280-

1350 С прочность на удар окатышей из магнетитов ЦГОКа, полученных 

всеми способами обогащения, превышает аналогичные показатели 

окатышей из магнетитов ЛебГОКа. Обращает на себя внимание самая 

низкая прочность на удар, при всех испытанных температурах обжига, у 

окатышей из магнетита ЦГОКа, полученных магнитным способом 

обогащения (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 Влияние способа обогащения концентрата на прочность на удар 

неофлюсованных окатышей из магнетитов ГОКов, обожженных 

 при разных температурах (обозначения см. рис. 2) 

 

Истираемость при восстановлении (0-0,5 мм) у окатышей из 

магнетитов обеих ГОКов, полученных магнитным способом обогащения, 

при всех максимальных температурах обжига однозначно выше, чем у всех 

остальных окатышей, а полученных магнитно-флотационным способом – 

ниже. Этот показатель у окатышей, полученных химическим способом 

обогащения занимает промежуточные значения (рис. 5). 
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Рис. 5 Влияние способа обогащения концентрата на истираемость при 

восстановлении неофлюсованных окатышей из магнетитов ГОКов, 

обожженных при разных температурах (обозначения см. рис. 2) 

 

Надёжность приведенных (рис. 2–5) статистических зависимостей 

характеризуется значениями коэффициентов детерминации от 0,94 до 0,99. 

Таким образом, для получения максимальных прочностных 

характеристик в исходном состоянии и в процессе восстановления у 

окатышей, предпочтительно производить их из магнетитов, полученных 

магнитно-флотационным способом обогащения.  

Из двух рассмотренных месторождений более высокими 

металлургическими характеристиками обладают окатыши из магнетита 

ЛебГОКа (см. рис. 3-5).  

Подтверждением сделанных выводов являются микроструктуры 

обожженных окатышей изготовленных из магнетитов ЦГОКа и ЛебГОКа, 

полученных разными способами обогащения, на которых микроструктуры 

окатышей из магнетитов магнитно-флотационного способа обогащения 

имеют мелкозернистую структуру из хорошо спекшихся зерен гематита 

(рис. 6). 
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Тип 

обогащения 
ЦГОК ЛебГОК 

Магнитный 

(М) 

  

Магнитно-

флотационный 

(МФ) 

  

Химический 

(Х) 
– 

 
 

Рис. 6 Микроструктура обожженных неофлюсованных окатышей из 

мономинеральных фракций магнетитов полученных разными способами 

обогащения. Температура обжига 1250 °С. Отраженный свет.  

Увеличение ×200. Белое – гематит, черное – поры 

 

Исследования с окатышами из неофлюсованных шихт, составленных 

из чистых мономинеральных фракций магнетита двух ГОКов, кремнезема 

и бентонитовой глины показали, что при увеличении максимальной 

температуры обжига с 1200 до 1350 С объемная доля пор обожженных 

окатышей из неофлюсованных шихт с минералами магнетитов всех 

изученных способов обогащения уменьшается с 21,1-23,8% до 17,3-19,0%, 
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причем минимальные значения, практически при всех максимальных 

температурах обжига, имеют окатыши из магнетитов обеих ГОКов, 

полученных магнитно-флотационным и химическим (для ЛебГОКа) 

способами обогащения. Максимальные значения пористости имеют 

обожженные окатыши с магнетитом, полученным магнитным способом 

обогащения (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7 Влияние способа обогащения концентрата на объемную долю 

общих пор неофлюсованных окатышей из шихты с минералами магнетита 

ГОКов, обожженных при разных температурах; 

○ (ЦГОК), ● (ЛебГОК) – магнитное обогащение, 

□ (ЦГОК), ■ (ЛебГОК) – магнитно-флотационное обогащение, 

∆ (ЦГОК), ▲ (ЛебГОК) – химическое обогащение; состав шихты: 

магнетит ГОКа + SiO2 + 0,5 % бентонита (SiO2общ = 5 %) 

 

Кроме того, при всех температурах обжига объемная доля общих пор 

у обожженных окатышей из неофлюсованной шихты на 0,5-1,2 % выше, 

чем у окатышей из одних минералов магнетита (см. рис. 2, 7), что можно 

объяснить разубоживающим влиянием кремнезема не спекающегося в 

твердой фазе с окислившимся гематитом из магнетита и не образующего 

твердофазных соединений с гематитом [5].  
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Прочность при сжатии всех обожженных окатышей из 

неофлюсованных шихт с повышением максимальной температуры обжига 

с 1200 до 1350 С непрерывно увеличивалась с 2,9-3,5 кН/ок до 4,25-4,95 

кН/ок. Причем, большую прочность, как и в случае с чистыми фракциями 

магнетита, имели обожженные окатыши изготовленные из магнетита, 

полученного магнитно-флотационным способом обогащения, а меньшую – 

из магнетита магнитного способа обогащения (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8 Влияние способа обогащения концентрата на прочность при сжатии 

неофлюсованных окатышей из шихты с минералами магнетита ГОКов, 

обожженных при разных температурах (обозначения см. рис. 7) 

 

Сохранилась и тенденция более высокой прочности при сжатии у 

окатышей из магнетита ЛебГОКа (см. рис. 3, 8). 

Наибольшую прочность на удар (+5 мм) практически при всех 

температурах обжига имеют окатыши из магнитно-флотационного 

магнетита, причем полученного из концентрата ЦГОКа.  

При самых максимальных температурах (1325-1350 С) обжига 

способы обогащения концентрата практически не влияют на прочность на 

удар обожженных окатышей (рис. 9).  

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

427 

 

 
 

Рис. 9 Влияние способа обогащения концентрата на прочность на удар 

неофлюсованных окатышей из шихты с минералами магнетита ГОКов, 

обожженных при разных температурах (обозначения см. рис. 7) 

 

Абсолютный диапазон значений этого показателя у обожженных 

окатышей из мономинеральных фракций магнетита составляет 80,1-98,2 %, 

а у окатышей из шихты – 84,8-95,2 %, причем при сравнительно низких 

(1200-1250 С) температурах обжига он ниже, а при высоких (1270-1350 

С) выше, чем у окатышей из шихты с этими же магнетитами (см. рис. 4, 

9). 

Истираемость (0-0,5 мм) обожженных окатышей при восстановлении 

из неофлюсованной шихты, как и ранее описанные показатели, улучшается 

при увеличении максимальной температуры обжига от 13,8-24,9 % до 6,1-

8,7 %.  

При этом сохраняются лучшие показатели у окатышей из магнетита 

магнитно-флотационного способа обогащения, а худшие – у окатышей из 

магнетита магнитного способа обогащения. Однако, при всех 

температурах обжига у окатышей из магнетита ЛебГОКа этот показатель 

лучше, чем у окатышей из магнетита ЦГОКа (рис. 10).  
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Рис. 10 Влияние способа обогащения концентрата на истираемость при 

восстановлении неофлюсованных окатышей из шихты с минералами 

магнетита ГОКов, обожженных при разных температурах  

(обозначения см. рис. 7) 

 

Абсолютные значения показателя истираемости при восстановлении 

окатышей, обожженных при всех температурах обжига, изготовленных из 

мономинеральных фракций магнетита хуже (6,7-31,4 %), чем у окатышей 

из шихты (6,1-24,9 %) с теми же магнетитами (см. рис. 5, 10).  

Надёжность приведенных (рис. 7–10) статистических зависимостей 

характеризуется значениями коэффициентов детерминации от 0,93 до 0,99. 

 

Выводы 

Таким образом, для получения неофлюсованных окатышей с 

наилучшими прочностными характеристиками в исходном состоянии и в 

процессе восстановления, предпочтительно производить их из 

магнетитовых концентратов, полученных магнитно-флотационным 

способом обогащения. Из двух рассмотренных месторождений более 

высокими металлургическими характеристиками обладают 

неофлюсованные окатыши из магнетитового концентрата ЛебГОКа (см. 

рис. 8-10).  
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Вивчено вплив: максимальної температури обпалення, співвідношення 

кількості кремнезему, що вводиться силікатами і кварцом, на 

металургійні властивості обпалених неофлюсованих обкотишів, хімічний 

склад і кількість силікатної скляної зв'язки в цих обкотишах. Розроблена 

схема мінералоутворення в процесі термозміцнення неофлюсованих 

обкотишів із концентратів з різним складом нерудної частини і наведена 

мікроструктура готових обкотишів 

 

Изучено влияние: максимальной температуры обжига, соотношения 

количества кремнезема, вводимого силикатами и кварцем, на 

металлургические свойства обожженных неофлюсованных окатышей, 

химический состав и количество силикатной стеклянной связки в этих 

окатышах. Разработана схема минералообразования в процессе 

термоупрочнения неофлюсованных окатышей из концентратов с разным 

составом нерудной части и приведена микроструктура готовых 

окатышей 

 

The influence of the maximum firing temperature, of the ratio of the amount 

of silica, injected by silicates and quartz, on the metallurgical properties of the 

fired non-fluxed pellets, chemical composition and the amount of the silicate 

glasses ligaments in these pellets was investigated. The scheme of minerogenesis 

during thermostrengthening of the non-fluxed pellets from concentrates with a 

different composition of the non-ore parts was developed. Shows the 

microstructure of the finished pellets 

 

Введение 

Железорудные концентраты, используемые в производстве окатышей 

для доменной плавки, включают в себя рудную часть, содержащую оксиды 
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железа и состоящую в основном из минералов магнетита и гематита, а 

также кремнийсодержащие минералы, в которых содержится некоторое 

(19,8-38,8 %) количество оксидов двух- и трехвалентного железа. 

Основным кремнийсодержащим минералом нерудной части является 

кварц (SiO2), количество которого в минералах колеблется в пределах от 

36,1 до 56,0 %. Помимо кварца, в нерудной части концентрата в 

небольших количествах имеются силикаты и карбонаты. В процессе 

термоупрочнения окатышей их необходимые металлургические 

характеристики достигаются как за счет твердофазного спекания рудных 

фаз, так и за счет образования расплава в процессе обжига, застывающего 

в процессе охлаждения в виде железосиликатного стекла и образующего 

структуру окатышей необходимой прочности в исходном состоянии и в 

ходе восстановления в доменной печи [1]. Необходимую прочность 

окатышам в исходном состоянии в большинстве случаев можно 

обеспечить за счет одного только твердофазного спекания минералов 

шихты. В процессе восстановления окатышей их достаточную прочность 

можно обеспечить при наличии в их структуре определенного 

минимального (2-6 %) количества застывшего расплава в виде 

железосиликатного стекла, скрепляющего его структуру. Окатыши, 

скреплённые только рекристаллизованным гематитом, быстро 

разрушаются в печи при восстановлении гематита. Если при производстве 

офлюсованных окатышей получить минимально необходимое количество 

расплава не вызывает трудностей, то в случае производства 

неофлюсованных окатышей образование расплава может быть 

проблематичным [2]. 

К сожалению, и доменщики, и производители сырья при выборе 

степени офлюсования окатышей для доменной плавки, не всегда 

учитывают технологическую возможность получения окатышей с 

нужными металлургическими характеристиками [3]. 

Исходя из того, что термоупрочнение окатышей осуществляется в 

окислительной атмосфере, магнетит в процессе их нагрева до температур 

1100-1200 С окисляется до гематита, а гематит не образует эвтектических 

соединений с кремнеземом – основным минералом пустой породы 

концентрата. Поэтому источником расплава могут быть только исходные 

минералы нерудной части концентрата. 

Анализ химических и минералогических составов магнетитовых 

железорудных концентратов, используемых в качестве основного 

компонента шихты в производстве окатышей для доменной плавки на 

разных горнообогатительных комбинатах Украины и России показал их 

существенное различие как по содержанию в их составе железа (63,7-70,2 

%) и кремнезема (9,3-2,7 %), так и по минеральному составу нерудной 
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части (табл. 1). 

Если химический состав и физические характеристики магнетитов руд 

разных месторождений мало различаются между собой [4], то минералы, 

входящие в нерудную часть разных концентратов из руд, как различных, 

так и одинаковых месторождений, имеют между собой существенные 

различия по химическому составу и физическим характеристикам (табл. 2, 

3). 

 

Таблица 1 Минеральный состав нерудной части концентратов для 

производства окатышей 

Месторождение  

руды (ГОК) 

Содержание в 

концентрате, % 

Содержание минералов в 

нерудной части  

концентрата, % 

Feобщ SiO2общ Кварц 
Сили-

каты 

Карбо-

наты 

Первомайское (СевГОК) 64,7-65,8 8,8-7,2 74 17 9 

Анновское (СевГОК) 65,3-66,5 8,1-6,3 19 80 1 

Петровское (ЦГОК) 66,8-68,3 6,1-4,5 5-54 90-38 5-8 

Глееватское (ЦГОК) 64,5-66,2 8,9-6,4 46-70 40-2 14-28 

Ингулецкое (ИнГОК) 63,9-69,8 9,2-3,1 40 53 7 

Днепровское (ПГОК) 65,3-67, 4 7,8-4,3 25 66 9 

Лебединское (ЛебГОК, ОЭМК) 68,4-70,2  4,6-2,7  45-70 50-25 5 

Михайловское (МихГОК) 63,7-66,3 9,3-6,2  60-62 35-33 5 

Костамукшское (КостГОК) 66,2-67,3 7,4-6,5 69 29 2 

Месторождение руды  

(ГОК) 

Силикаты  

нерудной части 
Карбонаты нерудной части 

Первомайское (СевГОК) К, Р, Э, Б Доломит 

Анновское (СевГОК) Р, Б, К Кальцит 

Петровское (ЦГОК) А, К, Б, Х Доломит 

Глееватское (ЦГОК) Х, К Сидероплезит 

Ингулецкое (ИнГОК) К, Х Кальцит, доломит 

Днепровское (ПГОК) К, Б, Х, Р Сидероплезит.доломит  

Лебединское (ЛебГОК, ОЭМК) Р, К, Б, С Доломит 

Михайловское (МихГОК) С, К, Р, Э Сидероплезит, доломит 

Костамукшское (КостГОК) Г, Б Кальцит 

К - куммингтонит, Р - родусит, Э - эгирин, Б - биотит, А - актинолит, Х - хлорит, 

С - зеленая слюда, Г - грюнерит 
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Для анализа условий производства неофлюсованных окатышей с 

высокими металлургическими характеристиками минералы нерудной 

части концентратов можно разделить на три основные группы по 

температуре их плавления: низкотемпературные минералы – эгирин (Э), 

родусит (Р), зеленая слюда (С) с относительно низкой (980-1080 °С) 

температурой плавления, достигаемой в зоне нагрева окатышей при их 

термоупрочнении; высокотемпературные минералы – биотит (Б), 

куммингтонит (К), хлорит (Х) с высокой (1250-1350
 
°С) температурой 

плавления, развиваемой только в зоне обжига над слоем окатышей в 

течение их непродолжительного пребывания в этой зоне; минерал кварц 

(Кв) с температурой плавления 1720
 
°С, который не расплавляется при 

максимальных температурах, развиваемых в слое обжигаемых окатышей 

(см. табл. 3).  

 

Таблица 2 Химический состав силикатов нерудной части 

концентратов для производства окатышей 

Наименование  

силиката 

Содержание компонентов, % 

Feобщ FeO Fe2O3 CaO MgO SiO2 

Эгирин 24,09 – 34,42 – – 52,27 

Родусит 17,70 5,91 18,78 – 11,74 56,00 

Зеленая слюда 19,14 4,90 21,90 – 5,25 52,50 

Биотит 15,26 18,05 1,75 – 9,35 36,09 

Куммингтонит 30,19 38,80 – 0,25 6,87 51,56 

Хлорит 22,51 24,44 5,00 – 5,35 43,77 

Кварц 0,80 – 1,14 0,03 – 98,50 

Наименование  

силиката 

Содержание компонентов, % 

Al2O3 MnO Na2O K2O TiO2 ппп 

Эгирин – – 13,31 – – 0,80 

Родусит – – 6,52 – – 1,05 

Зеленая слюда 0,70 – 0,26 10,15 0,04 4,30 

Биотит 18,84 0,18 – 9,91 1,80 4,03 

Куммингтонит – 0,07 – – – 2,45 

Хлорит 12,50 – – – – 8,94 

Кварц – – – – – 0,30 

 

Кроме того, следует иметь в виду, что при максимальной температуре 

термоупрочнения (1300-1350 °С), развиваемой над слоем обжигаемых 

неофлюсованных окатышей на конвейерной обжиговой машине, 

температура на границе “слой – постель” на 50-70 °С ниже, чем над слоем. 

Низкотемпературные минералы нерудной части концентратов имеют 

в своем составе существенное (6,52-13,31 %) количество оксидов 

щелочных металлов Na2O, K2O с температурами плавления 1132 и 740 °C и 

не содержат оксидов Al2O3 и TiO2 с температурами плавления (2040 и 1870 
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°C). Количество оксида магния с температурой плавления 2825 °C во всех 

силикатах (за исключением эгирина) было незначительным (5,25-11,74 %). 

Силикаты не содержат низкотемпературных оксидов щелочных металлов. 

Минералы с высокой температурой плавления (1250-1350 °C) содержат 

12,5-18,8 % Al2O3, до 0,88 % TiO2 и 5,35-9,35 % MgO c температурами 

плавления, соответственно, 2040, 1870 и 2825 °C. Содержание кремнезема 

в низкотемпературных и высокотемпературных минералах нерудной части 

концентратов менялось незначительно (46 ± 10 %). Кварц с температурой 

плавления 1720 °C содержал 98,5 % SiO2 c небольшими примесями Fe2O3 и 

CaO (1,14 и 0,03 %, соответственно). 

 

Таблица 3 Физические характеристики мономинеральных фракций 

магнетита и силикатов, полученных из руд ЦГОКа и ЛебГОКа 

Наименование 

мономинеральных 

фракций 

силикатов 

Крупность 

фракции, 

мм 

Истинная  

плотность, 

кг/м
3
 

Микро-

твердость, 

кг/мм
2
 

Удельная 

поверхность, м
2
/кг 

Внешняя Полная 

Магнетит 0 – 0,07 5100 535,7 192 238,4 

Эгирин 0 – 0,07 3520 683,6 72,1 146,5 

Родусит 0,04 – 0,07 3240 691,7 65,1 74,0 

Зеленая слюда 0,02 – 0,1 3090 86,5 138,0 – 

Биотит 0,02 – 0,1 3070 99,1 78,1 186,6 

Куммингтонит 0,04 – 0,07 3430 571,2 73,1 110,5 

Хлорит 0,02 – 0,07 3030 66,5 110,7 125,8 

Кварц 0,02 – 0,07 2650 – 73,5 132,0 

Наименование 

мономинеральных 

фракций 

силикатов 

Удельная 

магнитная 

восприимчи- 

вость при 

напряженности 

магнитного поля 

1000 А/м, м
3
/кг 

Температура,
 
С 

Разрушения  

кристалли-

ческой 

решетки 

Плавления 

Начала Окончания 

Магнетит 10110
3
 – 1597 – 

Эгирин 6110
–6

 960 980 1050 

Родусит 5210
–6

 985 1000 1240 

Зеленая слюда 5110
–6

 930 1080 1320 

Биотит 3210
–6

 1100-1180 1250 >1350 

Куммингтонит 12010
–6

 900-1000 >1350 >1350 

Хлорит 5110
–6

 750-850 1320 >1350 

Кварц – – 1728 – 

 

Постановка задач исследования 

Учитывая, что образующийся при термоупрочнении окатышей в 

количестве от 2 до 23 % расплав существенно влияет на их 
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металлургические характеристики [2], влияние минерального состава 

нерудной части концентрата на свойства окатышей изучали, прежде всего, 

для неофлюсованных окатышей, так как при их термоупрочнении 

образуется минимальное количество расплава. 

 

Методика проведения экспериментов 

Методика исследования заключалась в следующем: из исходных 

концентратов магнитного обогащения ЦГОКа и ЛебГОКа, содержавших, 

соответственно, 8,6 и 4,8 % SiO2, подготавливали магнитным обогащением 

пробу мономинеральной фракции магнетита необходимой массы, 

содержавшей 71,3 % Feобщ с минимально возможным (0,65 %) 

содержанием кремнезема, а из хвостов нерудной части после обогащения 

руд выделялись в необходимом для проведения испытаний количестве 

мономинеральные фракции каждого имеющегося в этих рудах силиката 

нерудной части. 

 Затем высушенные пробы каждой мономинеральной фракции 

(магнетита и каждого силиката) доизмельчали до одинаковой крупности 

(по удельной поверхности) для создания равных условий при 

формировании сырых окатышей. Необходимая добавка в шихту 

(бентонитовая глина) во всех опытах была также одинаковой крупности. 

Для обеспечения представительности результатов испытаний подготовили 

две шихты. В первой серии испытаний в каждую шихту к 

мономинеральной фракции магнетита добавляли по одной 

мономинеральной фракции нерудной части, кварц и 0,5 % бентонитовой 

глины из расчета получения в шихте заданного соотношения (от 0 до 100 

%) между кремнеземом силиката и кремнезёмом кварца для получения в 

шихте общего содержания кремнезема, равного 5,0 %. Во второй серии 

испытаний в каждую шихту к мономинеральной фракции магнетита 

добавляли по одной мономинеральной фракции нерудной части, кварц и 

0,5 % бентонитовой глины из расчета получения в шихте заданного 

содержания общего кремнезема, вводимого силикатом и кварцем при 

постоянном их соотношении 1:1. Технологические параметры получения 

сырых окатышей из этих шихт были практически одинаковыми, что было 

подтверждено значениями объемной доли общих пор полученных сырых 

окатышей диаметром 14 ± 1 мм в пределах 34 ± 1 %. 

Сырые окатыши из обеих шихт подвергались в электропечи 

термоупрочнению при одинаковых во всех опытах режимах сушки, 

нагрева (скорость нагрева 40 °С/мин с изотермической выдержкой 30 мин 

при 800 °С для полного окисления магнетита), продолжительности 

высокотемпературного обжига (7 минут) и охлаждения (скорость 

охлаждения – 40 °С/мин.). Изменялась только максимальная температура 
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обжига (от 1200 до 1350 °С через 50 °С). Металлургические 

характеристики обожженных окатышей определялись стандартными 

методами. Изучались также минералогический состав и микроструктура 

обожженных окатышей. 

 

Результаты исследований 

Изучение объемной доли общих и открытых пор в обожженных 

окатышах показало, что наблюдается чёткая тенденция уменьшения 

пористости при повышении максимальной температуры обжига вне 

зависимости от минерального состава нерудной части концентрата (рис. 1, 

2).  

 

 

 
 

Рис. 1 Влияние максимальной температуры обжига на объемную долю 

общих пор неофлюсованных обожженных окатышей с 

высокотемпературными (а) и низкотемпературными (б) минералами 

нерудной части концентрата: ▲ – биотит, ■ – куммингтонит, ● – хлорит,  

♦ – кварц, ∆ – родусит, □ – эгирин, ○ – зеленая слюда, - - - - СрВ,  

СрН – средние значения высокотемпературных и низкотемпературных 

минералов 
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Рис. 2 Влияние максимальной температуры обжига на объемную долю 

открытых пор неофлюсованных обожженных окатышей с высокотем-

пературными (а) и низкотемпературными (б) минералами нерудной части 

концентрата (обозначения см. рис. 1) 

 

Однако абсолютные средние значения общей и открытой пористости 

при разных максимальных температурах обжига у окатышей с 

высокотемпературными силикатами выше (на 2,5-14,0
 

%), чем с 

низкотемпературными силикатами. Причем, чем больше максимальная 

температура обжига, тем выше разница в величинах пористости (особенно, 

открытой). Это указывает на влияние низкотемпературного расплава 

силикатов на структуру обожженного окатыша. В соответствии с 

уплотнением микроструктуры обожженных окатышей с 

высокотемпературными и низкотемпературными минералами нерудной 

части концентратов, при увеличении максимальной температуры обжига 
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изменяется и их прочность при сжатии. Однако характер изменения и 

абсолютные величины прочности при сжатии окатышей с 

высокотемпературными и низкотемпературными силикатами при 

повышении максимальной температуры обжига различны. Так, при всех 

максимальных температурах обжига выше 900 °С прочность при сжатии 

неофлюсованных окатышей с низкотемпературными силикатами на 0,5- 

2,5 кН/ок выше, чем с высокотемпературными, а максимальная их 

прочность достигается при температуре, которая на 100-150 °С ниже, чем у 

окатышей с высокотемпературными силикатами (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 3 Влияние максимальной температуры обжига на прочность при  

сжатии неофлюсованных окатышей с высокотемпературными (а) и 

низкотемпературными (б) минералами нерудной части концентрата 

(обозначения см. рис. 1) 
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Изучение влияния на металлургические характеристики обожженных 

окатышей соотношения количеств кремнезема, вносимого силикатами и 

кварцем, при постоянном содержании общего его количества в шихте 

(SiO2 общ = 5,0 %) и одинаковом для всех составов режиме 

термоупрочнения показало, что при увеличении за счет снижения 

количества кварца количества вводимого в шихту кремнезема 

высокотемпературных силикатов (хлорита и куммингтонита), объемная 

доля общих и открытых пор возрастает. При увеличении содержания 

низкотемпературного биотита пористость снижается. Это является 

следствием того, что температура плавления биотита составляет 1250 °С, а 

у остальных силикатов – 1350
 
°С, что выше максимальной температуры 

обжига окатышей (1300 °С). При увеличении количества вводимого в 

шихту кремнезема с низкотемпературными силикатами (родуситом, 

эгирином, зеленой слюдой) объемная доля общих пор снижается с 22 % до 

15-20 %. Особенно существенно уменьшается при этом объемная доля 

открытых пор – с 20 % до 5-10 % (рис. 4), что является следствием 

уплотнения внутренней структуры окатыша за счет более раннего и 

большего количества образовавшегося расплава.  

 

 
 

Рис. 4 Влияние соотношения кремнезема, вносимого кварцем и силикатами, 

на общую (а) и открытую (б) пористость неофлюсованных обожженных 

окатышей: ∆ – родусит, □ – эгирин, ○ – слюда, ▲ – биотит, 

■ – куммингтонит, ● – хлорит, – – – (СрН) – средние значения с 

низкотемпературными минералами,  - - - - (СрВ) – средние значения с 

высокотемпературными минералами; суммарное содержание SiO2 общ в 

шихте – 5 %, максимальная температура обжига окатышей – 1300 °С 
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Тенденции влияния на объемные доли общих и открытых пор степени 

замены в нерудной части концентрата кремнезема кварца на кремнезем 

низкотемпературных и высокотемпературных силикатов имеют зеркальное 

отражение в показателях металлургических характеристик обожженных 

окатышей как в исходном состоянии, так и при восстановлении. 

Чем больше кремнезема кварца заменяется в шихте кремнеземом 

высокотемпературных силикатов, тем ниже прочность на сжатие 

обожженных окатышей. А если заменять кварц кремнеземом 

низкотемпературных силикатов, то прочность при сжатии возрастает, за 

исключением ввода эгирина, имеющего минимальную температуру 

плавления (980
 
°С) из всех низкотемпературных силикатов.  

При изменении содержания эгирина характер изменения прочности 

имеет экстремальный вид с максимумом при 50-75 % кремнезема, 

вводимого с этим силикатом, что свидетельствует о существовании 

оптимального для этого показателя количества расплава (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 Влияние соотношения кремнезема, вносимого кварцем и 

силикатами, на прочность при сжатии неофлюсованных обожженных 

окатышей из минералов магнетита (обозначения см. рис. 4) 

 

Аналогичные тенденции сохраняются также и для показателей 

прочности на удар и истираемость обожженных окатышей при сужении 

оптимального диапазона (75 ± 5 %) содержания кремнезема, вводимого с 

низкотемпературными силикатами (рис. 6). 
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Рис. 6 Влияние соотношения кремнезема, вносимого кварцем и 

силикатами, на прочность на удар (а) и истираемость (б) неофлюсованных 

обожженных окатышей (обозначения см. рис. 4) 

 

Характер изменения прочности и истираемости при восстановлении 

этих окатышей нагляднее разграничивает их по источнику вводимого 

кремнезема. Обожженные окатыши с низкотемпературными силикатами 

имеют существенно более высокую прочность и более низкую 

истираемость при восстановлении, чем окатыши с высокотемпературными 

силикатами, причем оптимумы содержаний у силикатов каждой группы 

различаются (рис. 7).  
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Однако при более высокой прочности и более низкой истираемости 

при восстановлении обожженные окатыши с низкотемпературными 

силикатами имеют существенно более низкую восстановимость, чем 

окатыши с высокотемпературными силикатами (рис. 8). 

 

 
Рис. 7 Влияние соотношения кремнезема, вносимого кварцем и 

силикатами, на истираемость (а) и показатель прочности (б) при 

восстановлении неофлюсованных обожженных окатышей  

(обозначения см. рис. 4) 

 

 
Рис. 8 Влияние соотношения кремнезема, вносимого кварцем и 

силикатами, на степень восстановления неофлюсованных обожженных 

окатышей (обозначения см. рис. 4) 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

443 

 

Существенное влияние на металлургические характеристики 

неофлюсованных обожженных окатышей оказывает количество 

содержащегося в шихте общего кремнезема, вносимого всеми 

компонентами шихты [2]. В этой связи были проведены испытания по 

определению влияния состава нерудной части концентрата на 

металлургические характеристики неофлюсованных окатышей. Шихту для 

получения сырых окатышей каждого состава составляли из 

мономинеральной фракции магнетита, кварца, одной из мономинеральных 

фракций нерудной части концентратов и бентонитовой глины. 

Соотношение кварца и мономинеральной фракции нерудной части 

концентрата по содержанию вносимого в каждую шихту кремнезема 

выдерживали на уровне 1:1, а общее количество кремнезема в шихте 

составляло 5,0 %. Технологические параметры получения из всех шихт 

сырых окатышей, их крупность (14 ± 1 мм), объемная доля пор и 

прочностные характеристики были практически одинаковыми. Режим 

термоупрочнения сырых окатышей из всех шихт был также одинаков. 

Максимальная температура обжига для всех окатышей составляла 1300 °С. 

При увеличении содержания общего кремнезема в обожженных 

неофлюсованных окатышах с 1,2 до 7,0 % объемная доля общих пор при 

использовании всех силикатов нерудной части концентрата возрастает: с 

высокотемпературными силикатами с 18-21 % до 25-28 %, и с 

низкотемпературными – с 15-19 % до 17,5-21,5 %. Объемная доля 

открытых пор в окатышах с высокотемпературными силикатами также 

возрастает с 17-21 % до 20-23 %, а с низкотемпературными – уменьшается 

с 15-16 % до 2-12 % (рис. 9). 

Таким образом, подтверждается вывод о влиянии количества расплава 

низкотемпературных силикатов нерудной части концентрата после обжига 

неофлюсованных окатышей на снижение объемной доли открытых пор, 

так как увеличение содержания общего кремнезема в шихте автоматически 

увеличивает в ней количество низкотемпературных силикатов. Количество 

расплава существенно влияет и на показатели прочности при сжатии 

обожженных окатышей. Так, при увеличении количества общего 

кремнезема в шихте с 1,2 до 7,0 % прочность при сжатии обожженных 

окатышей практически со всеми высокотемпературными силикатами 

снижалась с 3,0-3,8 кН/ок до 2,2-3,2 кН/ок. Особенно резко снизилась 

прочность при сжатии (с 4,2 до 2,1 кН/ок) у окатышей, в которых нерудная 

часть была представлена одним кварцем, так как он являлся 

разубоживающим нейтральным минералом, уменьшающим количество 

контактов между зернами гематита. Совершенно иной характер влияния на 

прочность окатышей при сжатии оказывали низкотемпературные 

силикаты. При увеличении общего кремнезема в шихте и, соответственно, 
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количества силикатов, прочность при сжатии обожженных окатышей 

возрастала с 4,0-4,2 кН/ок до 5,0-5,2 кН/ок. Исключение составила зеленая 

слюда, с которой при увеличении общего кремнезема в шихте с 1,2 до 4,9 

% прочность окатышей при сжатии практически не изменилась, по-

видимому, в связи с изменением количества и вязкости расплава в 

окатышах при их обжиге (рис. 10). 

 

 
Рис. 9 Влияние количества кремнезема вносимого кварцем и силикатами на 

общую (а) и открытую (б) пористости неофлюсованных обожженных 

окатышей: ∆ – родусит, □ – эгирин, ○ – зеленая слюда, ▲ – биотит, 

■ – куммингтонит, ● – хлорит, ♦ – кварц; 

 – – – (СрН) – сред. знач. с низкотемпературными минералами,  

- - - - (СрВ) – сред. знач. с высокотемпературными минералами;  

соотношение SiO2 вносимого кварцем и силикатами принято 1:1,  

максимальная температура обжига окатышей – 1300 °С 

 

 
Рис. 10 Влияние количества кремнезема вносимого кварцем и силикатами 

на прочность при сжатии неофлюсованных обожженных окатышей 

(обозначения см. рис. 9) 
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Похожее влияние на прочностные показатели при испытании 

окатышей в барабане оказывали высокотемпературными минералы. При 

увеличении количества общего кремнезема в шихте с 1,2 % до 4,9 % общая 

тенденция осталась такой же: прочность на удар снизилась с 92-96 % до 

86-93 %, а истираемость возросла с 3-5 % до 6-12 %. 

При вводе же в шихту низкотемпературных силикатов увеличение 

количества общего кремнезема и, соответственно, всех силикатов, 

повысило прочность окатышей на удар с 97-98 % до 98-99 % и снизило 

истираемость с 2-3 % до 1-2 %. При этом все обожженные окатыши с 

низкотемпературными силикатами имели лучшие прочностные 

показатели, чем окатыши с высокотемпературными силикатами (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 Влияние количества кремнезема вносимого кварцем и  

силикатами на прочность на удар (а) и истираемость (б)  

неофлюсованных обожженных окатышей (обозначения см. рис. 9) 
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Рис. 12 Влияние количества кремнезема вносимого кварцем и силикатами  

на истираемость (а) и показатель прочности (б) при восстановлении 

неофлюсованных обожженных окатышей (обозначения см. рис. 9) 

 

 
 

Рис. 13 Влияние количества кремнезема вносимого кварцем и силикатами 

на степень восстановления неофлюсованных обожженных окатышей 

(обозначения см. рис. 9) 

 

В ходе анализа поведения окатышей при восстановлении, общий 

характер влияния высокотемпературных и низкотемпературных силикатов 

на свойства окатышей остался без изменения. Обожженные окатыши с 

низкотемпературными силикатами имели лучшие показатели прочности и 

истираемости, чем окатыши с высокотемпературными силикатами, однако 

каждый силикат влиял по-разному на абсолютные значения показателей 
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восстановимости и прочности. Увеличение количества общего кремнезема 

в шихте, и, соответственно, каждого из силикатов, изменяло абсолютные 

значения показателей не одинаково (рис. 12).  

Степень восстановления у всех окатышей с высокотемпературными 

силикатами была выше, чем с низкотемпературными, что тоже является 

следствием образования низкотемпературного расплава, блокирующего 

оксиды железа и ухудшающего доступ к ним восстановительного газа. 

Причем влияние на этот показатель каждого силиката также 

индивидуально. Не всегда увеличение показателя прочности влечет за 

собой уменьшение восстановимости (рис. 13).  

Надёжность приведенных (рис. 9-13) статистических зависимостей 

характеризуется значениями коэффициентов детерминации от 0,65 до 0,99. 

Изучены также количество и химический состав силикатных 

стеклянных связок в неофлюсованных обожженных окатышах с 

высокотемпературными и низкотемпературными силикатами нерудной 

части концентрата. В большей степени получение расплава для 

образования стеклянной силикатной связки, обеспечивающей получение 

неофлюсованных обожженных окатышей с высокими металлургическими 

характеристиками, возможно при наличии в составе нерудной части 

концентрата силикатов с низкой (980-1100 °С) температурой плавления 

(табл. 4). Эти силикаты содержат щелочные (Na2O, K2O) оксиды, 

снижающие вязкость расплава и позволяющие расплаву равномерно 

распределяться в объеме окатыша и скреплять рудные зерна. Окатыши с 

низкотемпературными силикатами имеют равномерную, более плотную с 

меньшими порами микроструктуру (рис. 14). 

В процессе окислительной термообработки все окатыши, независимо от 

их фазового состава, проходят два основных этапа фазовых превращений: 

твердофазный и жидкофазный. Процесс твердофазного упрочнения во всех 

без исключения окатышах начинается с реакций окисления магнетита, 

минералообразования в самых мелких частицах (менее 0,005 мм) и 

распространяется на более крупные частицы (менее 0,030 мм), при этом 

направление реакций в процессе спекания определяется только фазовым и 

химическим составом шихты. Роль каждой из минеральных фаз концентрата 

определяется условиями окислительной термообработки.  

В неофлюсованных окатышах магнетит окисляется до гематита, и его 

преобладающая часть остается вне реакций силикатообразования в жидкой 

фазе. Кварц на стадии твердофазного спекания является инертной 

составляющей шихты. В неофлюсованных окатышах он практически 

остается вне реакций минералообразования вплоть до появления расплава 

в объемах, содержащих низкотемпературные силикатные фазы 

концентрата (эгирин, родусит, зеленую слюду).  
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Минерал 
Максимальная температура обжига, °С 

1250 °С 1350 °С 

Эгирин 

  

Родусит 

  

Зеленая слюда 

  

Биотит 

  

Куммингтонит 

  

Хлорит 

  

Кварц 

  
 

Рис. 14 Микроструктуры неофлюсованных обожженных при разных 

температурах окатышей из концентратов с разным минеральным составом 

нерудной части. Отраженный свет, без анализатора. Белое – гематит, 

светлосерое – магнетит, темносерое – нерудные минералы и силикатная 

стеклянная связка, черное – поры. 200 
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При взаимодействии с появившимся расплавом кварц образует 

железосиликатные фазы разного состава, распределяющиеся в объеме 

окатыша и являющиеся при охлаждении связками рудных зерен, которые и 

определяют металлургические свойства обожженных окатышей. 

Начало и направление минералообразования с участием расплава в 

неофлюсованных окатышах определяется физико-химическим свойствами 

силикатных фаз концентрата. Схема фазовых превращений при 

термообработке неофлюсованных окатышей (рис. 15) свидетельствует о 

существенном влиянии минерального состава нерудной части 

железорудного концентрата на фазовый состав неофлюсованных 

обожженных окатышей, количество и химический состав 

железосиликатной связки рудных зерен (см. табл. 4). 

 

 
Рис. 15 Схемы фазовых превращений при термообработке 

неофлюсованных окатышей с разным минеральным составом  

нерудной части концентрата 

 

Комплекс металлургических характеристик обожженных 

неофлюсованных окатышей, изготовленных из концентратов с разным 

минеральным составом нерудной части свидетельствует (табл. 5) , что при 

всех прочих равных условиях лучшими металлургическими 

характеристиками обладают окатыши, изготовленные из концентратов, 

минеральный состав которых состоит из силикатов с низкой температурой 

плавления (980-1080 °С). 
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Таблица 4 Количество и состав стеклянной силикатной связки в 

неофлюсованных обожженных окатышах с разными минералами нерудной 

части концентрата 

Минералы  

нерудной 

части  

концентрата 

Количество 

стеклянной 

силикатной 

связки в  

окатышах, % 

Массовая доля компонентов, % 

Feобщ. SiO2 MgO Na2O K2O 

Высокотемпе-

ратурные 
0,6-3,1 14,63,1 43,88,6 4,8 2,1 0 0-0,9 

Низкотемпе-

ратурные 
1,5-4,9 19,14,2 59,23,0 4,3 1,3 0,2-14,0 10,5-0 

 

Таблица 5 Металлургические характеристики
 

 неофлюсованных 

окатышей из концентратов с разным минеральным составом нерудной 

части 

Минералы нерудной 

части концентратов 

Объемная доля  

общих пор, % Прочность при 

сжатии кН/ок. Сырые  

окатыши 

Обожженные 

окатыши * 

Низкотемпературные 33,4-35,8 
20,3-25,0  

17,2-22,2 
2,19-4,41 

Высокотемпературные 33,0-36,0 
15,1-20,8   

5,6-8,9 
4,80-5,76 

Минералы нерудной 

части концентратов 

Прочность в  

барабане, % 
Прочность при восстановлении, % 

П
р
о
ч
н

о
ст

ь
  

(
5
,0

 м
м

) 

И
ст

и
р
ае

м
о
ст

ь
  

(
0
,5

 м
м

) 

П
р
о
ч
н

о
ст

ь
  

(
5
,0

 м
м

) 

И
ст

и
р
ае

м
о
ст

ь
  

(
0
,5

 м
м

) 

С
те

п
ен

ь
 

в
о
сс

та
н

о
в
л
ен

и
я
 

Низкотемпературные 
91,2-

96,5 
8,5-3,4 22,5-37,6 26,7-8,4 66,7-51,0 

Высокотемпературные 
97,4- 

98,5 
2,4-1,5 89,0-92,1 3,6-1,8 35,5-20,7 

* В числителе количество общих пор, в знаменателе – открытых.  Максимальная 

температура обжига окатышей 1350 С. 

 

Выводы 

Проведенными исследованиями показано, что при производстве 

неофлюсованных окатышей для доменной плавки целесообразно для 

улучшения их металлургических характеристик использовать 
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железорудные концентраты с низкотемпературными силикатами в 

нерудной части. 
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Вивченні мікроструктури і порівняльні металургійні характеристики 

неофлюсованих і офлюсованих обпалених обкотишів, виготовлених із 

концентратів з різним мінеральним складом нерудної частини. 

Результати досліджень дозволяють цілеспрямовано вибирати види 

концентратів, їх нерудну частину і ступінь офлюсування для виробництва 

обкотишів з високими металургійними характеристиками 

 

Изучены микроструктуры и сравнительные металлургические 

характеристики неофлюсованных и офлюсованных обожженных 

окатышей, изготовленных из концентратов с разным минеральным 

составом нерудной части. Результаты исследований позволяют 

целенаправленно выбирать виды концентратов, их нерудную часть и 

степень офлюсования для производства окатышей с высокими 

металлургическими характеристиками 

 

The microstructure and comparative metallurgical characteristics of the 

non-fluxed and fluxed pellets from concentrates with different mineral 

composition of non-ore parts was studied. The results allow to deliberately 

choose the types of concentrates, their non-ore part and the degree of fluxing for 

the production of pellets with high metallurgical characteristics 

 

Введение 

Исследованиями показано влияние минерального состава нерудной 

части железорудных концентратов, используемых в производстве 

обожженных окатышей, на их маталлургические характеристики [1]. 

Силикаты, входящие в нерудную часть железорудных концентратов, 

различаются: химическим и минеральным составами, температурой и 

результатами разрушения кристаллической решетки, температурами 
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начала и окончания плавления [2]. Для экономической целесообразности 

использования окатышей в доменной плавке они должны обладать 

комплексом металлургических характеристик, удовлетворяющих 

требованиям плавки по химическому составу, минимально разрушаться в 

процессе складирования и транспортировки от производителя к 

потребителю и иметь требуемые характеристики при восстановлении, 

позволяющие эффективно выплавлять из них чугун в доменной печи [3].  

Если к исходным прочностным характеристикам и свойствам 

окатышей в процессе восстановления в доменной печи у всех доменщиков 

требования практически одинаковые, то требования к основности 

окатышей, используемых в плавке, существенно различаются. Доменщики 

Украины, России, Японии, Швеции и других стран предпочитают 

использовать в доменной плавке офлюсованные окатыши с основностью 

желательно такой же, как у агломерата. Доменщики США и Канады 

предпочитают использовать неофлюсованные окатыши. При выплавке 

чугуна из офлюсованного сырья существенно снижается расход 

дорогостоящего кокса за счет исключения потребления в доменной печи 

теплоты на диссоциацию карбонатов флюса при переносе этого процесса в 

производство окускованного сырья с использованием более дешевого 

топлива. Однако перевозка флюса в составе окускованного сырья на 

большие расстояния может быть экономически нецелесообразной, 

особенно если вблизи доменного цеха имеется месторождение дешевого 

флюса. Поэтому производители железорудных окатышей для 

гарантированного сбыта своей продукции заинтересованы изготавливать 

окатыши как неофлюсованные, так и офлюсованные, с максимально 

высокими характеристиками по всем показателям качества. 

Анализ химических и минералогических составов магнетитовых 

железорудных концентратов, используемых в качестве основного 

компонента шихты в производстве окатышей для доменной плавки на 

разных ГОКах Украины и России, показал их существенное различие как по 

содержанию железа (63,7-70,2 %) и кремнезема (9,3-2,7 %), так и по 

минеральному составу нерудной части, а также количеству в ней каждого из 

минералов [4]. Если химический состав и физические характеристики 

магнетитов руд разных месторождений мало различаются между собой, то 

минералы, входящие в нерудную часть концентратов из руд как различных, 

так и одинаковых месторождений существенно разнятся между собой по 

составу, физическим характеристикам и температуре плавления [4]. 

 

Постановка задачи исследования 

Учитывая значение влияния количества, химического состава и свойств 

расплавов, образующихся при термоупрочнении окатышей, на их характеристики 
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[2], влияние минерального состава нерудной фазы концентрата на показатели 

качества изучали на примере неофлюсованных и офлюсованных обожженных 

окатышей, изготовленных при одинаковых технологических параметрах.  

 

Методика проведения экспериментов 

Методика исследования заключалась в следующем: из исходного 

концентрата магнитного обогащения ЦГОК, содержавшего 8,6 % SiO2 

изготавливали магнитным способом обогащения пробу мономинеральной 

фракции магнетита необходимой массы, содержавшей 71,3 % Feобщ с 

минимально возможным (0,65 %) содержанием кремнезема. А из хвостов 

нерудной части после обогащения руд Криворожского (ЦГОК, СевГОК – 

Украина) и Лебединского (ЛебГОК – Россия) месторождений выделялись 

мономинеральные фракции каждого имеющегося в этих рудах силиката 

нерудной части в необходимом для проведения испытаний количестве. 

 Затем высушенные общие пробы каждой мономинеральной фракции 

(магнетита и каждого силиката) доизмельчались до одинаковой крупности 

(по удельной поверхности) для создания равных условий при получении 

сырых окатышей. Необходимые добавки в шихту (флюс и бентонитовая 

глина) во всех опытах были также одинаковой крупности. Для исключения 

влияния посторонних факторов и четкой интерпретации результатов 

испытаний подготавливали две шихты. В первой серии испытаний в 

каждую шихту к мономинеральной фракции магнетита добавляли по 

одной мономинеральной фракции нерудной части и 0,5 % бентонитовой 

глины из расчета получения в шихте общего содержания кремнезема, 

равного 5,0 %. Во второй серии испытаний в каждую шихту к 

мономинеральной фракции магнетита добавляли по одной 

мономинеральной фракции нерудной части и 0,5 % бентонитовой глины из 

расчета получения в шихте заданного содержания общего кремнезема, 

равного 5 %, а также известняка для получения основности (CaO/SiO2) 

окатышей, равной 1,0. Технологические параметры получения сырых 

окатышей из этих шихт были практически одинаковыми, что 

подтверждалось значениями объёмной доли общих пор полученных сырых 

окатышей диаметром 14 ± 1 мм в пределах 34 ± 1 %.  

Сырые окатыши из обеих шихт подвергались термоупрочнению в 

электропечи при одинаковых во всех опытах режимах сушки, нагрева 

(скорость нагрева – 40 °С/мин. с изотермической выдержкой 30 мин. при 

800 °С для полного окисления магнетита), продолжительности 

высокотемпературного обжига (7 минут) и охлаждения (скорость 

охлаждения – 40 °С/мин.). Изменялась только максимальная температура 

обжига: 1250 °С – для офлюсованных окатышей и 1300 °С – для 

неофлюсованных. Металлургические характеристики обожженных 
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окатышей определялись стандартными методами. Изучались также 

минералогический состав и микроструктура обожженных окатышей. 

 

Результаты исследований 

Изучение химического состава обожженных окатышей показало, что 

содержание общего железа в неофлюсованных и офлюсованных до основности 

1,0 окатышах с высокотемпературными силикатами составило 65,6 ± 0,9 % и 

62,6 ± 0,3 %, а с низкотемпературными силикатами – 65,7 ± 0,4 % и 62,7 ± 0,2 % 

соответственно. Таким образом, среднее содержание железа у неофлюсованных 

окатышей на 3,0 % выше, чем у офлюсованных (рис. 1а, а′). Следует отметить и 

меньший диапазон колеблемости от среднего значения содержания общего 

железа у офлюсованных окатышей (± 0,2 %), чем у неофлюсованных (± 0,4-0,9 

%). Содержание FeO, зависящее от степени окисленности магнетита, у 

неофлюсованных окатышей с высокотемпературными силикатами ниже (1,1 ± 

0,3 %), чем у окатышей с низкотемпературными силикатами (1,7 ± 0,4 %). 

Аналогичная зависимость наблюдается и у офлюсованных окатышей: 1,7 ± 0,4 

% и 2,5 ± 0,3 % соответственно (см. рис 1б, б′). Следует также отметить, что 

содержание FeO в офлюсованных обожженных окатышах с любыми 

силикатами выше, чем у аналогичных неофлюсованных. Это объясняется 

большим количеством расплава в структуре обжигаемых окатышей, 

препятствующего диффузии кислорода к зернам магнетита. 

При практически одинаковой пористости сырых неофлюсованных и 

офлюсованных окатышей с высоко- и низкотемпературными силикатами 

нерудной части концентрата, составляющей 34,2 ± 1,1 % и 34,7 ± 1,5 %, 34,6 

± 0,9 % и 35,6 ± 0,2 % соответственно (рис. 1в, в′), объемная доля общих и 

открытых пор у обожженных окатышей разного типа разнится. Так, 

объемная доля общих пор у неофлюсованных обожженных окатышей с 

высокотемпературными силикатами составляет 20,7 ± 5,1 %, с 

низкотемпературными силикатами – 18,0 ± 2,9 %, а у офлюсованных – 31,0 

± 2,6 % и 27,4 ± 2,4 % соответственно (рис. 1г, г′). Объемная доля открытых 

пор у неофлюсованных окатышей составила 17,2 ± 7,0 % и 7,2 ± 2,6 %, а у 

офлюсованных – 27,2 ± 3,7 % и 15,1 ± 3,8 % соответственно (рис. 1д, д′). 

Прочностные показатели обожженных окатышей из разных шихт 

также существенно различаются между собой. Так, прочность на сжатие 

неофлюсованных окатышей с высокотемпературными силикатами 

составила 4,13 ± 0,28 кН/ок, с низкотемпературными – 5,36 ± 0,46 кН/ок, а 

офлюсованных окатышей – 3,80 ± 0,62 кН/ок и 5,23 ± 0,53 кН/ок 

соответственно (рис. 2е, е′). Прочность на удар неофлюсованных 

окатышей с высокотемпературными силикатами составила 93,1 ± 3,4 %, с 

низкотемпературными – 97,8 ± 0,7 %, а истираемость – 6,0 ± 2,5 % и 2,1 ± 

0,4 % соответственно. У офлюсованных окатышей прочность на удар с 
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высокотемпературными силикатами составила 95,5 ± 2,7 %, с 

низкотемпературными силикатами – 98,4 ± 0,9 %, а истираемость – 3,9 ± 

2,6 % и 1,2 ± 0,5 % соответственно (рис. 1ж, ж′ и 1з, з′). 

Анализ показал:  

– среднее содержание железа у неофлюсованных окатышей с 

высокотемпературными силикатами на 0,1 % выше, чем с 

низкотемпературными, однако пределы колебаний у последних ниже (65,4-

66,1 %), чем у высокотемпературных (64,6-66,4 %); содержание железа в 

офлюсованных окатышах основностью 1,0 ед. с высоко- и 

низкотемпературными силикатами аналогично неофлюсованным;  

– среднее содержание закиси железа в неофлюсованных и 

офлюсованных окатышах с высокотемпературными силикатами на 0,6-0,8 

% ниже, чем с низкотемпературными; 

– прочность при сжатии неофлюсованных окатышей с 

высокотемпературными и низкотемпературными силикатами выше, чем у 

аналогичных офлюсованных окатышей; 

– прочность на удар и истираемость у офлюсованных окатышей с 

высокотемпературными и низкотемпературными силикатами выше, чем у 

неофлюсованных окатышей. 

Если из готовых окатышей с пониженной прочностью и частично 

разрушившихся в процессе транспортирования и складирования 

образовавшуюся мелкую фракцию можно отсеять перед доменной печью, то 

разрушившиеся окатыши в процессе восстановления в доменной печи удалить 

невозможно, и они будут существенно ухудшать газопроницаемость столба 

доменной шихты. Поэтому характеристики поведения окатышей в процессе 

восстановления имеют большое значение для эффективной работы печи. 

Проведенные испытания показали, что показатели прочности (33,1 ± 10,6 %) 

и истираемости (7,5 ± 2,2 %) при восстановлении неофлюсованных окатышей с 

высокотемпературными силикатами существенно хуже, чем аналогичные 

показатели неофлюсованных окатышей с низкотемпературными силикатами 

(90,8 ± 1,2 % и 1,1 ± 0,4 % соответственно). При этом степень восстановления 

первых (59,1 ± 8,1 %) выше, чем вторых (26,6 ± 8,9 %) - (рис. 1и, к, л). 

Аналогичные тенденции зависимостей указанных выше показателей 

наблюдаются и у офлюсованных окатышей, но с иными абсолютными 

значениями этих показателей. Так, показатели прочности и истираемости при 

восстановлении офлюсованных (основность 1,0 ед.) окатышей с 

высокотемпературными силикатами составили 62,6 ± 10,3 % и 14,4 ± 4,1 %, а 

аналогичные показатели у этих окатышей с низкотемпературными силикатами 

были 82,8 ± 9,7 % и 2,1 ± 1,2 % соответственно. При этом степень восстановления 

офлюсованных окатышей с высоко- и низкотемпературными силикатами 

составила 60,9 ± 8,5 % и 38,7 ± 12,6 % соответственно (рис. 1и′, к′, л′).  
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Рис. 1 Металлургические характеристики обожженных неофлюсованных  

(а – л) и офлюсованных (а′ – л′) окатышей из концентратов с разным 

минеральным составом нерудной части: Кв, Х, Б, К, Р, Э, С – 

соответственно, кварц, хлорит, биотит, куммингтонит, родусит, эгирин, 

зеленая слюда;  

СрВ и СрН – соответственно, средние значения с высокотемпературными 

и низкотемпературными минералами 

 

 

Таким образом, однозначно можно констатировать следующие 
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сравнительные показатели свойств окатышей при восстановлении:  

– неофлюсованные и офлюсованные окатыши с 

низкотемпературными силикатами имеют лучшие показатели прочности и 

истираемости, чем окатыши с высокотемпературными силикатами; 

– неофлюсованные окатыши с низкотемпературными силикатами 

имеют лучшие показатели прочности и истираемости, чем офлюсованные 

(основность 1,0 ед.) окатыши с теми же силикатами; 

– неофлюсованные окатыши с высокотемпературными силикатами 

имеют худшие показатели прочности, но лучшие показатели 

истираемости, чем офлюсованные окатыши с теми же силикатами; 

– вне зависимости от основности окатышей и температуры плавления 

силикатов, чем выше показатель прочности и ниже показатель 

истираемости, тем ниже восстановимость окатышей. 

Пределы абсолютных значений каждой из металлургических 

характеристик неофлюсованных и офлюсованных обожженных окатышей, 

изготовленных из концентратов с разным минеральным составом нерудной 

части (табл. 1), позволяют выбрать оптимальные составы окатышей и 

концентраты для их производства для достижения требуемых каждым 

потребителем показателей качества.  

Показанные выше различия металлургических характеристик 

неофлюсованных и офлюсованных окатышей, изготовленных из 

концентратов с разным минеральным составом нерудной части, являются 

следствием разного влияния этих силикатов на микроструктуру окатышей, 

количества расплава и степень его кристаллизации в охлажденных 

окатышах. Как показал кристаллооптический анализ микроструктур (рис. 

2), для всех исследованных окатышей характерны как твердофазный, так и 

жидкофазный механизмы спекания рудных зерен [5, 6].  

Если этот процесс протекает в присутствии расплава, то он 

сопровождается рекристаллизацией зерен гематита, увеличивающей 

прочностные характеристики обожженных окатышей. Степень 

рекристаллизации зерен гематита обуславливается количеством расплава и 

его свойствами. Количество расплава и его физико-химические 

характеристики определяются свойствами шлакообразующих 

компонентов: их химических составом, вязкостью и кристаллизационной 

способностью расплавов. Степень кристаллизации расплава в случае 

присутствия в шихте разных нерудных минералов различна, что 

определяет уровень прочностных свойств окатышей: чем выше степень 

кристаллизации шлаковой связки, тем ниже прочность окатышей при 

минимально необходимом количестве стеклянной связки [1].  

Наличие равномерно распределенной силикатной стеклянной связки в 

структуре окатышей, связывание и блокирование ею рудных зерен (см. 
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рис. 2) обеспечивают окатышам высокую прочность при восстановлении. 

Имеющиеся в составе низкотемпературных силикатов оксиды щелочных 

металлов (Na2O, K2O) снижают температуру их плавления, уменьшают 

вязкость и кристаллизационную способность расплава и способствуют 

увеличению прочности окатышей как при транспортировке и 

складировании, так и в процессе восстановления в доменной печи. 

 

Минерал 

Максимальная температура обжига, °С 

1300 °С 1250 °С 

Неофлюсованные Офлюсованные 

Низкотемпературные минералы 

Эгирин 

  

Родусит 

  

Зеленая слюда 

  
 Высокотемпературные минералы 

Биотит 

  

Куммингтонит 
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Хлорит 

  

Кварц 

  
 

Рис. 2 Микроструктуры неофлюсованных и офлюсованных обожженных 

окатышей из концентратов с разным минеральным составом нерудной 

части. Отраженный свет, без анализатора. Белое – гематит, светлосерое – 

магнетит, темносерое – нерудные минералы и силикатная стеклянная 

связка, черное – поры. 200 (неофлюсованные), 310 (офлюсованные) 

 

Таблица 1 Металлургические характеристики неофлюсованных и 

офлюсованных окатышей из концентратов с разным минеральным 

составом нерудной части 

Минералы нерудной части 

концентратов 

Объемная доля  

общих пор, % Прочность при 

сжатии кН/ок Сырые  

окатыши 

Обожженные 

окатыши* 

Высокотемпературные 33,4-35,8 
20,3-25,0  

17,2-22,2 
2,19 – 4,41 

Низкотемпературные 33,0-36,0 
15,1-20,8   

5,6-8,9 
4,80 – 5,76 

Высокотемпературные 33,7-35,2 
28,4-33,5  

23,5-30,3 
3,91 – 4,41 

Низкотемпературные 35,4-35,8 
25,5-29,8  

11,3-18,3 
5,08 – 5,82 

Минералы нерудной 

части концентратов 

Прочность в  

барабане, % 

Прочность при  

восстановлении, % Степень 

восстанов-

ления, % Прочность 

(>5,0 мм) 

Истирае-

мость  

(<0,5 мм) 

Прочность 

(>5,0 мм) 

Истирае-

мость  

(<0,5 мм) 

Высокотемпературные 91,2-96,5 8,5-3,4 22,5-37,6 26,7-8,4 66,7-51,0 

Низкотемпературные 97,4-98,5 2,4-1,5 89,0-92,1 3,6-1,8 35,5-20,7 

Высокотемпературные 92,8-97,0 6,5-2,4 52,3-69,0 18,5-11,2 52,4-68,6 

Низкотемпературные 97,5-99,0 1,7-0,8 73,6-92,5 3,3-1,4 26,1-47,1 
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Приведенные металлургические характеристики неофлюсованных и 

офлюсованных окатышей, изготовленных из концентратов, нерудная часть 

которых состоит из высокотемпературных (ЦГОК) и низкотемпературных 

(ЛебГОК) силикатов (табл. 2), подтверждает положительное влияние 

низкотемпературных силикатов на качество обожженных окатышей.  

 

Таблица 2 Металлургические характеристики окатышей ЦГОК и 

ЛебГОК разной основности 

Концентрат 

ГОКа 

Состав  

нерудной  

части  

концентра-

та 

Степень 

офлюсования 

окатышей, ед. 

Максимальная 

температура 

обжига  

окатышей, °С 

Объемная 

доля 

общих 

пор, % 

Проч-

ность 

при 

сжатии,  

кН/ ок 

ЦГОК 

Feобщ = 67,7%, 

SiO2 = 5,0% 

Кв, Х, К 

неофлюсо-

ванные 
1300 22,1 4,45 

1,25 1250 28,1 2,82 

ЛебГОК 

Feобщ = 68,0%, 

SiO2 = 4,7% 

Кв, Р, К, Б, 

С 

неофлюсо-

ванные 
1300 20,5 4,65 

1,25 1250 27,7 3,60 

Концентрат 

ГОКа 

Прочность в 

барабане, % 

Прочность при 

восстановлении, % 
Степень 

восста-

новления, 

% 
Прочность 

(>5,0 мм) 

Истираемость  

(<0,5 мм) 

Прочность 

(>5,0 мм) 

Истираемость 

(<0,5 мм) 

ЦГОК 

Feобщ = 67,7%, 

SiO2 = 5,0% 

94,1 3,5 46,5 11,5 49,9 

97,2 1,5 76,5 3,7 45,1 

ЛебГОК 

Feобщ = 68,0%, 

SiO2 = 4,7% 

96,5 2,0 56,2 6,6 46,7 

98,1 1,4 85,4 1,9 39,7 

 

Выводы 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

целенаправленно выбирать виды концентратов с разным составом 

нерудной части и степень офлюсования обожженных окатышей для их 

производства с металлургическими характеристиками, позволяющими 

наиболее эффективно выплавлять чугун в доменных печах.  
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У роботі досліджено перспективи використання карбидосталей, 

синтезованих комбінованими процесами (саморозповсюджувальний 

високотемпературний синтез+металотермія). Виявлено особливості 

вказаних сплавів: хімічного складу, механічних властивостей та 

структури. Проведена робота дозволила розробити склад шихти для 

синтезу карбидосталей і методику приготування металотермічної суміші 

для їх синтезу 

 

В работе исследованы перспективы использования карбыдосталей, 

синтезированных комбинированными процессами 

(самораспространяющийся высокотемпературный синтез и 

металлотермия). Выявлены особенности химического состава, 

механических свойств и структуры. Проведенная работа позволила 

разработать состав шихты для синтеза карбидосталей и методику 

приготовления металлотермической смеси для их синтеза 

 

In this paper, the prospects for the use of carbonsteel synthesized by 

combined process (selfpropagating hightemperature synthesis+metallothermy) 

are investigated. The chemical composition, mechanical properties and 

structure of alloys are established. This work led to the development of the 

charge composition of the synthesis of carbonsteel and preparation technique 

metallothermic mixture for their synthesis 

 

Introduction 

Since 1901 in foundry practice was first used industrial thermit method of 

synthesis alloys [1]. In 1974, A.H. Merzhanov and colleagues received a patent 

for the discovery of Self high-temperature synthesis (SHS) [2] and in the late 

80's of the last century there were works in which proposed combining these two 

technologies in synthesis technology combined materials synthesis processes [3-

6]. Described in detail in the combined technology allows you to synthesize 

virtually any cast material. It primarily offers the possibility of creating tool 
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materials with a combination of advantages of both previously mentioned 

processes. These advantages are the possibility of the synthesis using simple 

technical equipment (in the simplest version metalothermal crucible), do without 

the use of expensive autoclaves and devices to regulate the components of 

reactions compose metalothermal mixture of secondary waste blacksmith and 

metal-working industries (iron scale, grinding not burned graphite electrodes, 

grinding copper, bronze, aluminium shavings etc.) with high process 

performance (the combustion mixture ranges from a few tens of seconds to 

several minutes), ease of layout metalothermal mixture and provide 

opportunities to adjust the phase composition and structure, and therefore the 

properties of the synthesized material not only relationship ingredients of the 

charge and the introduction of additional ligatures and modifiers, but also heat-

directional change (changing the lining of the crucible) 

 

Tasks 

Combined method to synthesize such tool materials as cast cemented 

carbide and carbonsteel and investigate their properties. 

 

Objectives of the study 

1. Install the possibility of synthesis of cast cemented carbide and 

carbonsteel.  

2. Set the composition of the charge for the synthesis of these alloys.  

3. Investigate the physical and mechanical properties of synthesized alloys.  

4. To investigate the cutting properties of instruments that have been made, 

equipped with synthesized materials in experimental-industrial conditions. 

 

Materials and methods of synthesis of materials 

To determine the mass of the ingot and the output alloy out of the charge 

on the first stage of the study were carried out micro melting at weight charge 

100-150 g in a metal crucible diameter of 40 mm with different percentages of 

the components in the mixture. The initiation of the combustion process is 

carried out by special titanium ignition manufactured from titanium powder 

chemical ПХ-2 TУ 48-10-78-83. In the performance of work were used such 

materials as: carbon black TУ 14-7-24-80, aluminum powder ПA-3, PA-4, 

ГОСТ 6058-73 etc. The powder blend passed process of drying, mixing, 

compression and then placed in a metalothermal crucible. 

Tensile tests were performed for the samples made from the bottom center 

of the obtained castings. Metallurgical studies were conducted on the 

microscope MIM-8M and a scanning electron microscope "KEMSKAN-4DV" 

with an attachment for local analysis. When receiving carbonsteel by combined 

method (SHS+metallothermy) in the initial stage of the investigation the 
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calculations were performed to establish the composition of the powder charge 

required for the synthesis of carbonsteel. The charge was calculated based on the 

stoichiometric ratio of the components so that the reaction to obtain carbides of 

tungsten covered by a bond high speed steel predetermined mark. By calculating 

the adiabatic reaction temperature is so high that even allows obtaining carbide 

W in the molten state. 

Plates of synthesized alloy treated by analogy with the standard through-

cutters, type «OKП» code 01 0045 GOST25395-82. Fastening on the basis of 

cutter performed mechanically. 

It is proposed for the identification of alloys synthesized combined 

processes used in the labelling of a similar system, and for cemented carbide, 

but instead of the letter "K" in parentheses mark of high speed steel and the digit 

shows its content in carbonsteel. For example, for mark B(P18)15Л: bunch – 

speed steel Р18, its content in the alloy – 15%, the rest – tungsten carbide (% by 

weight), the letter "Л" – is a method of producing an alloy (molding). 

 

Theoretical study 

Methods of the geometric thermodynamic in structure of the synthesized of 

alloys by using the Schreinemakers coordinates provided tungsten carbide 

various types. First of all the carbides W2C and WC begin to form at 

temperatures of 3100-3300K. Simultaneously, the former may serve as 

modifiers of the first kind and the second as a result of the forces of 

graphitization, store polyhedral shape. According to many researchers, the 

situation is similar to the "high" carbides in the iron-carbon alloys, e.g. with 

Fe23C6, Fe7C3 and others. 

 

Experimental Studies 

After the establishment of the range of the chemical composition of the 

charge for the synthesis of solid cast alloys and carbonsteel that consist of 

tungsten carbide and a binder - high speed steel, was conducted X-ray analysis 

of alloys. It was revealed that the structure includes two types of tungsten 

carbides:  WC, large (100-150 microns) faceted shape and W2C petty (20-40 

microns), a globular shape. Further investigation of the cutting properties 

affirmed the predication on development of experimental samples, the volume 

content of carbide significantly increases the material resistance to abrasion. 

While, as the faceted coarse carbides often crumble from the cutting edge of the 

tool, which not only leads to dimensional inaccuracy of the tool and workpiece, 

but also to the intense abrasion of the cutting edge, and after a short working 

period (10-15 minutes) before catastrophic abrasion. 

The mechanical properties of the alloys indicate their high mechanical 

properties. Analysis of the alloy hardness, strength and toughness showed that 
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the synthesized alloys 14-16% better than ordinary alloys produced by powder 

metallurgy. It most likely due to the microalloying cast aluminum alloys of 

charge and features a modified cast of fine-grained structure of the synthesized 

material. High thermal resistance of synthesized material is explained by heat 

conductivity  of cast alloy as opposed to "pressed". 

 

Conclusions 

1. Were established the possibility synthesis of solid cast alloys, analogues, 

industrial alloys and carbidosteel.  

2. Making charge makeup for the synthesis of these materials.  

3. Established method of synthesis based on the adiabatic combustion 

temperatures and methods of geometrical thermodynamics, which is the basis 

for the development of materials technology combined methods.  

4. Were investigated the physical-mechanical and a part of service 

properties of the synthesized alloys.  

5. Developed and adapted to the technology of manufacturing tools in a 

combined way.  

6. Researched in experimental-industrial conditions a created tool and 

developed the technological instructions on how to manufacture and use it. 
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УДК 669.716 

 

ВПЛИВ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ФІЗИКО-

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ АК7 В ПРОЦЕСІ ЙОГО 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ 

 

М. І. Забайрацький, Я. Г. Петренко, В. М. Рибак 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Досліджено вплив змінного електричного струму на фізико-механічні 

властивості ливарного алюмінієвого сплаву АК7 в процесі його 

кристалізації. Показано перспективність використання змінного 

електричного струму для підвищення фізико-механічних властивостей 

ливарних алюмінієвих сплавів 

 

Исследовано влияние переменного электрического тока на физико-

механические свойства литейного алюминиевого сплава АК7 в процессе 

его кристаллизации. Показана перспективность использования 

переменного электрического тока для повышения физико-механических 

свойств литейных алюминиевых сплавов 

 

The influence of an alternating electric current on the physico-mechanical 

properties of cast aluminum alloy AK7 during its crystallization. The prospects 

of using alternating electrical current to improve the physical and mechanical 

properties of cast aluminum alloys 

 

Вступ 

Як було проаналізовано в роботі [1], одним з ефективних напрямків у 

рішенні проблеми гарантованого підвищення споживчих властивостей 

виливків при одночасному зниженні енергетичних і матеріальних витрат 

на їхнє виготовлення є розробка нових методів лиття, основаних на 

використанні зовнішніх впливів на рідкий метал і метал, що 

кристалізується на всіх етапах формування структури й властивостей 

литих виробів. 

До таких методів належать вібраційна та ультразвукова обробка, 

обробка із застосуванням електромагнітних впливів (ЕМЛ, ЕМП, ЕМВ  та 

ін.). 

Електричний струм при впливі на розплав в процесі його кристалізації 

надає ефективний вплив на його рух, процеси тепломасопереносу, а також 
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дозволяє управляти структурою литих виробів. Одночасно, струм 

додатково прогріває виливок і стабілізує температурне поле за часом і в 

об’ємі, так як є внутрішнім джерелом енергії. Це істотно знижує 

можливість утворення дефектів при литті (особливо таких як недолив), 

запобігання появи яких особливо важливо при литті тонкостінних деталей. 

Дослідження, проведені в роботі [1] свідчать про те, що змінний 

електричний струм можна використовувати у якості модифікатора 

структури ливарних алюмінієвих сплавів і замінити інші види 

модифікаторів. 

Очевидно, що при пропусканні струму через розплав виникає 

магнітне поле, яке створює сили, що знижують швидкість руху в 

макрооб’ємі розплаву на межі розділу фаз. В результаті структура металу 

виливка стає дрібнозернистою. Цей ефект можна пояснити тим, що 

ускладнюється зростання зерен через неможливість злиття більш 

тугоплавких домішок і легуючих елементів, що є центрами кристалізації. 

Разом з тим, підвищується швидкість розчинення металевих домішок та 

інших елементів, які є центрами кристалізації.  

Вплив електричного струму істотно скорочує міждендритний простір 

і підвищує дисперсність структури, знижує вміст газів і неметалевих 

включень, покращує умови розчинення модифікатора, що, безумовно, 

повинно позитивно вплинути на механічні властивості литих виробів. 

 

Постановка задачі дослідження 

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей впливу змінного 

електричного струму на фізико-механічні властивості ливарного 

алюмінієвого сплаву АК7 під час його кристалізації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені такі задачі:  

- встановити вплив змінного електричного струму на густину 

ливарного алюмінієвого сплаву під час його кристалізації; 

- встановити вплив змінного електричного струму на тимчасовий опір 

розриву та відносне подовження ливарного алюмінієвого сплаву під час 

його кристалізації; 

 

Методика проведення експериментів 

Для розплавлення, обробки та витримки алюмінієвого розплаву 

використовували піч опору типу СШОЛ (ємністю 3 кг по алюмінію). 

Плавильні електропечі СШОЛ призначені для плавки і витримки 

розплавів олова, свинцю, алюмінію і бронзи. Печі задовольняють таким 

вимогам як збереження якості розплаву, малі втрати металів, ефективне 

використання електроенергії, низький рівень теплового і шумового впливу 

на оператора в процесі роботи, зручність при обслуговуванні і ремонті. 
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Завдяки якісній футерівці з застосуванням спеціальної комбінації з 

щільних вогнетривких матеріалів і плит з керамічних волокон досягається 

добра теплоізоляція і низькі витрати на акумуляцію у футерівку. Це 

забезпечує швидкий розігрів і ефективну роботу печі. Контроль і 

регулювання температури здійснюється за допомогою електронних блоків 

керування з цифровою індикацією температури. 

Для запобігання насичення розплавів залізом з чавуну тигля печі 

СШОЛ, останній перед кожною плавкою нагрівали до температури 

200...300 
0
С та наносили захисне покриття (30% оксиду цинку та 70% води) 

за допомогою пензлика. 

Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву досліджували 

методом емісійного спектрального аналізу за допомогою фотоелектричної 

системи МФС-8. Хімічний склад вихідного алюмінієвого сплаву АК7 

представлений в табл. 1. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву АК7 

Масовий вміст елементів, % 

Al Mg Si Mn Cu Ti Fe Zn Ni 

основа 0,20 6,90 0,23 0,49 0,05 0,45 0,05 0,03 

 

Плавки проводили за наступною схемою. В печі СШОЛ розплавляли 

необхідну кількість алюмінієвого сплаву. Після досягнення розплавом 

заданої температури розплав зливали в піщану форму, з торців до якої 

були підведені електроди від джерела живлення (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Схема експериментальної установки:  

1 – форма піщана; 2 – реостат; 3 – трансформатор 

 

За допомогою потенціометра встановлювали необхідне значення сили 

струму. Таким чином, кристалізація зразків відбувалася під впливом 

змінного електричного струму. 
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Після охолодження зразки зачищали і проводили дослідження 

густини, тимчасового опору розриву та відносного подовження. 

Визначення густини сплавів проводили методом гідростатичного 

зважування зразків на повітрі і в воді. Дослідження механічних 

властивостей проводили згідно з  ДСТУ 2839-94. Тимчасовий опір 

розриванню (В) та відносне подовження () вимірювали    за   допомогою   

розривної   машини   TIRA-TEST при швидкості переміщення траверси 14 

мм/хв. та похибкою вимірювання навантаження до 1 %.  

 

Результати досліджень 

На рис. 2 наведено графік залежності густини ливарного алюмінієвого 

сплаву АК7 від густини електричного струму, який пропускався через 

розплав.  

 

 
 

Рис. 2 Залежність густини сплаву АК7 від густини електричного струму 

 

Як видно із наведеного графіка, пропускання електричного струму 

через ливарний алюмінієвий сплав в процесі його кристалізації призводить 

до підвищення його густини. Це свідчить про видалення із розплаву під 

час кристалізації газів та неметалевих вкраплень.  

На рис. 3 та 4 представлені залежності тимчасового опору розриву та 

відносного подовження сплаву АК7 від густини електричного струму. 
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Рис. 3 Залежність тимчасового опору розриву сплаву АК7 від густини 

електричного струму 

 

 
 

Рис. 4 Залежність відносного подовження сплаву АК7 від густини 

електричного струму 
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Висновки 

Результати проведених досліджень підтверджують той факт, що 

пропускання змінного електричного струму через сплав, що знаходиться в 

стані кристалізації, підвищує його фізико-механічні властивості. 

Так, пропускання через розплав АК7 електричного струму густиною 

10-16 кА/м
2
 призводить до збільшення тимчасового опору розриву сплаву 

на 15…20%, відносного подовження – у 1,8…2,0 рази. 

Очевидно, що механізм дії електричного струму на розплав, який 

знаходиться у процесі кристалізації є багатогранним і недостатньо 

вивченим. Тож наступні дослідження треба зосередити саме на 

дослідження механізмів впливу змінного електричного струму, що, без 

сумніву, приведе до відкриття нових цікавих явищ та ефектів. 
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ВПЛИВ ЛІГАТУРИ AlTi3NC НА СТРУКТУРУ ЛИВАРНОГО 

АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК12М2 

 

М. І. Забайрацький, О. Ю. Тарнопольський, В. М. Рибак 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Досліджено вплив лігатури AlTi3NC на структуру ливарного 

алюмінієвого сплаву АК12М2. Показано перспективність використання 

лігатури для модифікування структури ливарних алюмінієвих сплавів 

 

Исследовано влияние лигатуры AlTi3NC на структуру литейного 

алюминиевого сплава. Показана перспективность использования лигатуры 

для модифицирования структуры литейных алюминиевых сплавов 

 

Influence of ligature AlTi3NC is investigational on the structure of cast 

aluminum alloy. Perspective of the use of ligature is rotined for retrofitting of 

structure of cast aluminum alloys 

 

Вступ 

При виробництві деталей з алюмінію та алюмінієвих сплавів на 

промислових підприємствах доволі часто використовують оброблення 

розплавів спеціальними лігатурами, які подрібнюють зерно і дозволяють 

підвищити фізико-механічні характеристики деталей. 

Як відомо, лігатури забезпечують ефективне подрібнення зерна 

алюмінію та алюмінієвих сплавів за рахунок введення в розплав 

дрібнодисперсних фаз, які грають роль додаткових центрів кристалізації. 

Введення лігатур призводить до покращення механічних властивостей 

кінцевих сплавів. В промисловості широко використовуються такі 

лігатури, як AlTi, AlTiB, AlTiC, AlTiN, AlSr різних складів [1, 2, 3, 4]. 

Для подрібнення первинної кристалічної структури алюмінію давно 

використовуються лігатури, що містять титан. Невирішеною проблемою є 

отримання із них дрібнозернистих включень інтерметалідів та однорідного 

розподілу цих включень. Зазвичай, мікроструктура таких лігатур 

складається із різноманітних по формі і розмірам часток інтерметаліду 

Al3Ti. Наявність крупних (більше 1 мм) голчастих включень Al3Ti знижує 

ефективність модифікування [5]. 
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Найбільш універсальною лігатурою вважається лігатура AlTiB, яка 

забезпечує ефективне подрібнення зерна алюмінієвих сплавів за рахунок 

введення в розплав дрібнодисперсних кристалів двобориду титану, які 

служать центрами кристалізації [6].  

Але в деяких випадках, використання лігатури AlTiB не дає бажаного 

ефекту. Це відбувається, наприклад, в алюмінієвих розплавах вторинного 

переплаву, які мають підвищений вміст цирконію або хрому (ефект 

отруєння часток двобориду титану цирконієм) [7]. Також дану лігатуру не 

можна використовувати у випадках, коли необхідно повністю виключити 

тверді інтерметалідні частки в сплаві, наприклад в пластинах для 

літографії, виробництві фольги і т.д. В даних випадках використовують 

лігатури AlTi, AlTiC, AlTiN [8].  

В лігатурі AlTi титан утворює інтерметаліди AlTi3, які мають вигляд 

блочних включень або голок, що рівномірно розподілені по усій 

алюмінієвій матриці [9].  

Лігатура AlTiC дозволяє значно збільшити ефект модифікування 

алюмінієвих сплавів у порівнянні з лігатурою AlTi [10], але цей ефект 

спостерігається при легуванні алюмінієвих сплавів з вмістом титану до 

0,05 %. Це зумовлено тим, що до вказаної концентрації титану алюмінід 

титану не утворюється і карбід титану являється єдиним ефективним 

зародком. При концентраціях титану більше 0,05 % роль карбіду титану як 

зародка незначна у зв’язку з появою в розплаві великої кількості алюмініду 

титану, який в більшому ступені задовольняє принципам структурної і 

розмірної відповідності у порівнянні з карбідом титану [11]. 

Результати проведених досліджень підтверджують висновки, зроблені 

в роботі [12], згідно з яких, при введені в алюмінієвий розплав дисперсних 

часток TiN і TiCN, відбувається їх розчинення в алюмінії, причому азот 

переходить в розчин -Al. Але при цьому дані частки утворюють 

конгломерати, із декількох кристалів, схожих за своєю морфологією з 

Al3Ti.  

Функцію зародка кристалізації алюмінію, який містить дисперсні 

частки TiN, виконує складна фаза, в центрі якої розташовано конгломерат 

із нітридних часток, розташованих в середині оболонки із алюмінатів 

титану [13, 14]. 

Отримання лігатур з частками TiN і TiCN є технологічно складним і 

відносно дорогим процесом. Але, як було показано в роботі [15], існує 

можливість отримання часток інтерметалідів титану у складі лігатури 

AlTi3NC більш дешевим способом шляхом розчинення в алюмінієвому 

розплаві титану з наступною обробкою карбамідом. 
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Постановка задачі дослідження 

Проведені у роботі [15] дослідження свідчать про те, що отримана за 

допомогою карбаміду лігатура AlTi3NC має у своїй структурі велику 

кількість дрібнодисперсних фаз інтерметалідів титану „правильної”, з 

точки зору формоутворення, форми. Дані інтерметаліди, при додаванні в 

алюмінієвий розплав лігатури AlTi3NC, повинні виконувати функцію 

додаткових центрів кристалізації, подрібнювати зерно і підвищувати 

фізико-механічні властивості сплавів.  

Задача даної роботи полягає в дослідженні впливу лігатури AlTi3NC на 

структуру ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2.  

 

Методика проведення експериментів 

Для розплавлення, обробки та витримки ливарного алюмінієвого 

сплаву в розплавленому стані використовували піч опору типу СШОЛ 

(ємністю 3 кг по алюмінію). 

Плавильні електропечі СШОЛ призначені для плавки і витримки 

розплавів олова, свинцю, алюмінію і бронзи. Печі задовольняють таким 

вимогам як збереження якості розплаву, малі втрати металів, ефективне 

використання електроенергії, низький рівень теплового і шумового впливу 

на оператора в процесі роботи, зручність при обслуговуванні і ремонті. 

Завдяки якісній футерівці з застосуванням спеціальної комбінації з 

щільних вогнетривких матеріалів і плит з керамічних волокон досягається 

добра теплоізоляція і низькі витрати на акумуляцію у футерівку. Це 

забезпечує швидкий розігрів і ефективну роботу печі. Контроль і 

регулювання температури здійснюється за допомогою електронних блоків 

керування з цифровою індикацією температури. 

Для запобігання насичення розплавів залізом з чавуну тигля печі 

СШОЛ, останній перед кожною плавкою нагрівали до температури 

200...300 
0
С та наносили захисне покриття (30 % оксиду цинку та 70 % 

води) за допомогою пензлика. 

Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву досліджували 

методом емісійного спектрального аналізу за допомогою фотоелектричної 

системи МФС-8. Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2 

представлений в табл. 1. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2 

Масовий вміст елементів, % 

Al Mg Si Mn Cu Ti Fe Zn Ni 

основа 0,05 12,2 0,30 1,82 0,14 0,69 0,10 0,15 
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Плавки проводили за наступною схемою. В печі СШОЛ розплавляли 

необхідну кількість ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2. Після 

досягнення розплавом заданої температури розплав обробляли 

розрахованою кількістю лігатури AlTi3NC. Після заданого терміну 

витримки розплав розливали в кокіль з метою отримання циліндричних 

виливків діаметром 12 мм. 

Після цього, із виливків вирізали циліндричні зразки, які шліфувалися 

і полірувалися. 

Дослідження структури алюмінієвих сплавів проводили за допомогою 

металографічного мікроскопу ММР-2Р.  

Металографічний мікроскоп ММР-2Р призначений для проведення 

досліджень макро- та мікроструктури металів і сплавів за рахунок 

оптичного збільшення до 1500 раз з можливістю фотозйомки. 

 

Результати досліджень 

На рис. 1, 2 представленні структури ливарного алюмінієвого сплаву 

АК12М2 без оброблення та після оброблення лігатурою AlTi3NC. 

 

 
Рис. 1 Макроструктура ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2 (х5):  

1 – без оброблення; 2 – після оброблення 0,1 % лігатури AlTi3NC;  

3 –  після оброблення 1 % лігатури AlTi3NC; 4 – після оброблення 5 % 

лігатури AlTi3NC 

 

 

 
Рис. 2 Макроструктура ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2 (х500):  

1 – без оброблення; 2 – після оброблення 0,1 % лігатури AlTi3NC;  

3 – після оброблення 1 % лігатури AlTi3NC;  4 – після оброблення 5 % 

лігатури AlTi3NC 
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На рис. 3 наведена залежність середнього розміру зерна ливарного 

алюмінієвого сплаву АК12М2 від кількості введеної в розплавлений 

алюміній лігатури AlTi3 (контрольний зразок) та лігатури AlTi3NC. 

 

 
 

Рис. 3 Залежність середнього розміру зерна ливарного алюмінієвого 

сплаву АК12М2 від кількості введеної в розплав лігатури AlTi3NC 

 

Висновки 

Згідно з наведених результатів видно, що лігатуру Al3TiNC можна 

використовувати у якості високоефективного модифікатора ливарних 

алюмінієвих сплавів і замінити інші види промислових лігатур – AlTi5B1 і 

AlTiC0.1, які при обробленні сплаву Al - 7,5 % Si - 0,38 % Mg дозволяють 

зменшити середній розмір зерна з 2400 до 200 мкм. Але вказаний сплав, на 

відміну від сплаву АК12М2, що використовувався в даній роботі, не містив 

шкідливих домішок заліза, міді і цинку. 

Крім вище зазначеного, використання лігатури Al3TiNC дозволить 

зменшити початковий вміст титану в сплавах типу АК8л, АК8М3ч з 

0,3…0,5 % до 0,05 %, роль якого в алюмінієвих сплавах полягає в 

подрібненні зерна. 

Наступні дослідження по даній темі необхідно провести в напрямку 

дослідження впливу лігатури AlTi3NC на властивості ливарних 

алюмінієвих сплавів. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА ПОКАЗНИКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЗОВОГО 

ПОТОКУ 

 

П. О. Заблоцький 
1
, В. О. Петренко 

2 

 
1 
ТОВ «Homer Softwer House» 

2 
Національна металургійна академія України 

 

Представлена вдосконалена технологічна схема подачі 

стабілізованого агломерату в доменній печі, що дозволяє інтенсифікувати 

умови ведення плавки і досягти енергозбереження в доменному 

виробництві, а також прискорити хід відновних процесів в робочому 

просторі печі. Також досягнути  ресурсозбереження шихтових 

матеріалів, що сприяє зниженню цін на кінцевий продукт плавки, тобто  –  

чавун. Звуження фракційного складу агломерату забезпечує раціональне 

розподілення по перетину печі 

 

Представлена усовершенствованная технологическая схема подачи 

стабилизированного агломерата в доменную печь, что позволяет 

интенсифицировать условия ведения плавки и достичь энергосбережение 

в доменном производстве, а также ускорить ход восстановительных 

процессов в рабочем пространстве печи. Также достичь 

ресурсосбережение шихтовых материалов, что способствует снижению 

цен на конечный продукт плавки, то есть – чугун. Сужение фракционного 

состава агломерата обеспечивает рациональное распределение по 

сечению печи 

 

Presented advanced technological scheme of filing of the stabilized sinter 

in blast furnace allows to intensify the conditions of melting and attain energy 

saving in the blast furnace and reduction processes accelerate the move in the 

working space of the furnace. Also to achieve resource conservation burden 

materialsthat helps reduce the price of the final product smelting, that is – cast 

iron. The narrowing fraction of sinter provides a rational distribution of over 

the cross section the furnace 

 

Вступ 

Одним з найважливіших факторів інтенсифікації відновних процесів в 

доменній печі є якість підготовки залізорудної сировини [1-3]. Зокрема, це 
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більшою мірою, стосується стабілізації гранулометричного складу 

вихідної шихти, тобто – зниження інтервалу за процентним вмістом 

елементів, що входять до складу доменної шихти, зокрема –  звуження 

фракційного складу залізовмісних компонентів (найчастіше агломерату). З 

одного боку, це пояснюється необхідністю раціоналізації параметрів 

розподілу шихти по радіусу робочого простору печі, внаслідок зміни 

сегрегаційний процесів і окружний нерівномірності шихтових матеріалів. З 

іншого боку – кінетичні характеристики відновних процесів в значній мірі 

залежать від розмірів шматків [4].  

 

Постановка задачі дослідження 

Тому стабілізація і звуження інтервалу гранулометричного складу 

залізорудної сировини мають вельми відчутний вплив з 

ресурсозбереження і зниження енергетичних витрат. У зв'язку з 

вищезазначеним, стоїть завдання визначити шляхи стабілізації 

гранулометричного складу залізорудної шихти, їх технічна і технологічна 

реалізація, а також інтенсифікація відновних процесів і раціоналізація 

режиму завантаження. 

 

Методика проведення дослідження 

Тому, для усунення недоліків, зазначених вище, розроблена 

вдосконалена технологічна схема подачі стабілізованого агломерату в 

доменну піч, яка представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1 Удосконалена технологічна схема подачі агломерату в доменну піч 
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Результати дослідження 

Отримання високоякісного агломерату за рахунок виконання ряду 

технологічних операцій, призначених для високої швидкості спікання і 

підвищення продуктивності, не дає можливість задовольнити умови 

доменної плавки, оскільки відсутні додаткові операції з підготовки спека 

[5]. 

Запропонована технологічна схема подачі включає технологічні 

операції з підготовки вихідного залізорудної сировини (агломерату) [5], 

його попередню обробку в кілька стадій перед завантаженням у доменну 

піч і подальше використання при підготовці компонентів шихти, а також 

стабілізацію вихідної металургійної сировини з безвідходним 

виробництвом (замкнутий цикл). 

Підвищення якості агломерату можливо за рахунок механічної 

обробки спека, яка забезпечує виділення неразрушающий блокових 

конструкцій, сфероїдізація не тільки їх, а також одночасно повернення. 

Для реалізації технології отримання стабілізованої і сфероїдізірованний 

агломерату в НМетАУ на кафедрі металургії чавуну запропонована 

конструкція барабана-стабілізатора закритого типу. Він забезпечує 

виділення неразрушающий блокових конструкцій з одночасним 

охолодженням їх в порожнині барабана, використовуючи потік 

атмосферного повітря і теплоотвод від зовнішньої поверхні конструкції 

корпусу барабана водою в режимі зрошення. Суцільнометалевий корпус 

даного барабана дозволяє ефективно здійснювати аспірацію повітря 

охолодження [6,7]. 

Дослідження процесу механічної стабілізації агломерату з одночасним 

охолодженням його і корпусу стабілізатора показали, що запропоноване 

технічне і технологічне рішення дозволяє не тільки виділити неруйнівного 

блокові конструкції, завдяки сфероїдизації, але і сприяє видаленню 

дрібниці 0-3мм, і реально дозволяють отримувати агломерат крупністю 3-

30мм. При цьому середній розмір блокової конструкції зменшується з 22,5 

до 16,5 мм із зменшенням вмісту дрібниці з 10-14 до 2-3%. Крім того, 

експериментально показано, що агломерат, нагрітий до 700
о
С може бути 

охолоджений до 160
о
С [6]. 

При обертанні барабана-стабілізатора агломерат піднімається його 

полками на S його діаметру і зсипається на агломерат, що знаходиться на 

нижній полиці. При цьому відбувається його руйнування по напруженим 

міжблочним ділянкам. Назустріч пересипаймого шару агломерату, 

поверхня частинок якого постійно збільшується, подається вентилятором 

повітря охолодження, який після очищення від пилу часто 

використовується для запалювання палива шихти на агломашині [4,7]. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

484 

 

Агломерат знаходиться в барабані-стабілізаторі на протязі 6-8 хвилин. 

За даний період часу під впливом механічних навантажень агломерат з 

нього виділяється неруйнівного блоки. Одночасно з цим відбувається 

сфероїдизація блоків і повернення шляхом згладжування або видалення на 

них поверхні виступів. Цей продукт надає позитивний вплив на процеси 

його грохочення. При даной операції стабілізованого агломерату 

з'являється можливість практично повного виділення продукту фракції -

3мм та отримання агломерату крупністю 3-30мм при вмісті звороту 30-

45%. 

Такий агломерат, на відміну від звичайного, володіє високими 

характеристиками міцності, а це сприяє меншому руйнуванню при 

транспортування та підвищенню відновної енергії газового потоку в 

доменній печі. 

Потрапляючи з агломераційної машини в зубчасту дробарку, в якій 

відбувається попереднє руйнування, агломерат проходить ще чимало 

важливу стадію, як грохочення. На відміну від існуючих моделей подачі 

агломерату в доменну піч [5], розробленої єдиної технологічної лінії ще не 

існує. Поліпшення умов ведення доменної плавки, можливо, за допомогою 

освоєння і впровадження методів інтенсифікації. В даному випадку будуть 

використовувати методи інтенсифікації, спрямовані на поліпшення 

способів підготовки залізорудної сировини (агломерату) [7]. 

Після обробки в стаціонарному грохоті надрешіточний продукт 1 

фракцією більше 55 мм потрапляє в барабан-стабілізатор для наступний 

переробки. Підрешіточний продукт 2 фракцією 0-5 мм подається в 

проміжний бункер повернення для подальшого виробництва огрудкованої 

сировини. Інший продукт 3 розміром 6-55 мм доцільно подавати на 

стрічковий конвеєр для подальшого використання. 

 

Висновок 

Таким чином, представлена вдосконалена технологічна схема подачі 

стабілізованого агломерату в доменну піч дозволяє інтенсифікувати умови 

ведення плавки і досягти енергозбереження в доменному виробництві, а 

також прискорити хід відновних процесів в робочому просторі печі. Також 

досягнуто ресурсозбереження шихтових матеріалів, що сприяє зниженню 

цін на кінцевий продукт плавки, тобто  –  чавун.  
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УДК 620.178.16 : 621.892 

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА СТРУКТУРНУЮ ОДНОРОДНОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ: 

ОБЪЕКТЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

А. В. Захарченко 

 

Университет «Украина» 

 

Одним із найважливіших завдань для забезпечення антифрикційних і 

протизносних властивостей трибоспряжень є оптимізація концентрації 

пакетів присадок в базових оливах. На підставі сучасних трибологічних 

джерел та проведеного моделюючого активного експерименту 

пропонується досліджувати вплив концентрації хімічно активних речовин 

(ХАР) на структурну однорідність поверхневих шарів трибоспряжень. 

Дослідження виконувалися засобами вимірювальної техніки, внесеними в 

державний реєстр України, з використанням стандартизованих методів: 

скануючої та трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійного 

спектрального та хвильового рентгенівського мікроаналізу, 

рентгенофазового мікроаналізу та рентгенівської флюориметрії. 

Детально висвітлено особливості комплексного дослідження і контролю 

мікроструктурних характеристик вторинних структур зразків, що 

досліджуються. Наводиться коротка технічна характеристика, переваги 

і недоліки засобів та методів досліджень 

 

Одной из важнейших задач для обеспечения антифрикционных и 

противоизносных свойств трибосопряжений является оптимизация 

концентрации пакетов присадок в базовых маслах. На основании 

современных трибологических источников и проведённого моделирующего 

активного эксперимента предлагается исследовать влияние 

концентрации химически активных веществ (ХАВ) на структурную 

однородность поверхностных слоёв трибосопряжений. Исследования 

выполнялись средствами измерительной техники, внесёнными в 

государственный реестр Украины, с использованием стандартизованных 

методов: сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии, 

энергодисперсионного спектрального и волнового рентгеновского 

микроанализа, рентгенофазового микроанализа и рентгеновской 

флюориметрии. Подробно освещены особенности комплексного 

исследования и контроля микроструктурных характеристик вторичных 
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структур исследуемых образцов. Приводится краткая техническая 

характеристика, преимущества и недостатки средств и методов 

исследований 

 

One of the most important tasks to ensure anti-friction and anti-wear 

properties of friction units is to optimize the concentration of additives in base 

oils. On the basis of modern tribological sources and conducted simulation 

active experiment is proposed to investigate the effect of concentration of 

chemically active substances (ChAS) on structural homogeneity of the surface 

layers of friction units. The study was performed by means of measuring 

equipment, included into the state register of Ukraine, using standardized 

techniques: scanning and transmission electron microscopy, energy dispersive 

spectral and X-ray wave microanalysis, X-ray microanalysis and X-ray 

fluorimetry. Highlighted features of integrated research and control of 

microstructural characteristics of secondary structures of the samples. Brief 

technical characteristics, advantages and disadvantages of means and methods 

of research 

 

Введение 

Одной из важнейших задач для обеспечения антифрикционных и 

противоизносных свойств трибосопряжений является оптимизация 

концентрации пакетов присадок в базовых маслах [1]. Пути оптимизации 

концентрации ХАВ в маслах в настоящее время не являются до конца 

объективными благодаря их ориентированности только на физико-

химические свойства самих масел в условиях поставки. Абсолютно не 

учитывается при определении эффективности и срока службы смазочных 

материалов такой важный фактор, как влияние химического состава и 

эксплуатационных свойств масел на структурную однородность и 

микромеханические характеристики поверхностных слоёв 

трибосопряжений [2]. Определение оптимальной концентрации пакетов 

присадок в маслах приведёт к их рациональному использованию, что даст 

существенную экономию горюче-смазочных ресурсов и конструкционных 

материалов в Украине [3]. 

Необходимость предлагаемой работы определяется значительной 

проблемой рационального использования новых высокоэффективных 

комплексных фосфор- и серосодержащих товарных пакетов присадок, 

используемых заводами-производителями нашей страны в качестве 

легирующих элементов при изготовлении товарных трансмиссионных 

масел (ТМ), имеющих значительную стоимость и не всегда 

соответствующих эксплуатационным требованиям и потребностью 

предприятий-эксплуатантов техники в современных ТМ отечественного 
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производства для конкретных условий работы с позиции их влияния на 

физико-механические характеристики и состояние поверхностных слоёв 

трибосопряжений в условиях качения с проскальзыванием [4]. 

 

Постановка задач исследования 

Целью настоящей работы является исследование влияния 

концентрации ХАВ на состояние поверхностных слоёв трибосопряжений, 

образованных в условиях смазочного действия ТМ при качении с 

проскальзыванием. 

Для достижения поставленной цели в работе были реализованы 

следующие задачи: обосновать и конструктивно реализовать для 

комплексного исследования и контроля микроструктурных характеристик 

вторичных структур исследуемых образцов стандартные методы: 

сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии; 

энергодисперсионного спектрального и волнового рентгеновского 

микроанализа, рентгенофазового микроанализа и рентгеновской 

флюориметрии. 

Предмет исследования – влияние химически активных присадок на 

структурную однородность тонких поверхностных слоёв трибосопряжений 

в зависимости от их массовой концентрации в базовом масле. 

 

Методика проведения экспериментов: объекты исследований 

С м а з о ч н ы е  м а т е р и а л ы .  Для реализации поставленных задач 

было использовано товарное трансмиссионное масло ТМ-3-18 на 

минеральной основе (ГОСТ 17479.2-85) [5], аналогичное ТАП-15В (ГОСТ 

23652-79) [6] и его база без композиции (пакета) присадок. 

Выбор был остановлен на вышеуказанном ТМ общего назначения по 

следующим причинам: во-первых, данное масло является одним из самых 

распространённых в нашей стране при использовании в агрегатах 

трансмиссий грузовых автомобилей и спецмашин по обслуживанию 

воздушных судов; во-вторых, ТМ-3-18 является типовым по структуре, 

эксплуатационным свойствам и составу другим ТМ [7]. Применяется ТМ-

3-18 для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических, 

спирально-конических, в том числе гипоидных, и червячных передач. 

Используется в трансмиссиях автомобилей, строительных и дорожных 

машинах [8], в различных редукторах при температуре окружающего 

воздуха до 50 
о
С, контактных напряжениях до 2500 МПа и скоростях 

скольжения до 15 м/с. В средней климатической зоне его используют 

всесезонно, имеет температурный диапазон работоспособности масла в 

объёме от -25 до 150 
о
С [9, 10]. Из-за этих особенностей масло ТМ-3-18 

было избрано в качестве одного из конструкционных материалов триады 
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трения [11], который обеспечивает прохождение процессов контактного 

взаимодействия в условиях граничного режима смазки. Используемое 

масло изготавливают из смеси экстрактов остаточных масел фенольной 

очистки и дистиллятных масел или фильтрата обезмасливания парафина и 

композиции противозадирной и депрессорной присадок умеренной 

эффективности [12]. 

В процессе работы были проведены испытания зарубежного 

товарного пакета присадок Компадит-731 (К-731), поставляемого 

Фастовскому заводу технических масел «Ариан». Физико-химические 

характеристики этого пакета присадок, улучшающего смазывающие 

свойства ТМ, представлены в табл. 1. Согласно поставленных задач 

исследования, при лабораторной оценке значения концентрации пакета 

присадок в базовом масле варьировались от 1 до 8 % по массе (табл. 2). 

Компаундирование (смешение) базового масла с пакетом присадок 

выполнялось при 50 
о
С. При этой температуре вязкость масел и присадок 

достаточно низки для гарантированного удовлетворительного и быстрого 

перемешивания. В то же время базовое масло и присадки не подвергаются 

значительным термическим воздействиям [13]. 

 

Таблица 1 Физико-химическая характеристика пакета присадок 

Компадит–731 («Istrochem», Словакия) 

Показатель Значение 

показателя 

Вязкость кинематическая при 100
о
С, мм

2
/с 17,5 

Содержание, %: 

Цинка 

Фосфора 

Серы 

Механических примесей 

Воды 

 

4,78 

5,35 

8,55 

 0,05 

0,06 

Температура вспышки в открытом тигле,
 о
С, не ниже 155 

Используемая на практике концентрация пакета присадок в базовом 

масле, % 
2,4 

Зольность, сульфатная (оксидная), % 15,73 

Коррозия на пластинах из меди при 120 
о
С в течение 3 ч Отс. 

 

Испытания пакета присадок на машине трения (МТ) показали, что 

воздействие К-731 на смазывающую способность, противозадирные и 

противоизносные свойства ТМ сопоставимо с воздействием других 

высококачественных зарубежных аналогов, таких, например, как 

Компадит-733 («Istrochem», Словакия) и Англомол-6085 («Lubrizol», 

Германия). 
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Таблица 2 Характеристики испытуемых композиций 

Смазочный материал Массовая доля активных 

элементов, % 

(расчётный метод) 

S Р 

База ТМ–3–18 (Б) 1 0 

Б + К-731 1 мас. % 1,0855 0,0535 

Б + К-731 2 мас. % 1,171 0,107 

Б + К-731 2,4 мас. % (ТМ–3–18 товарное) 1,2052 0,1284 

Б + К-731 4 мас. % 1,342 0,214 

Б + К-731 8 мас. % 1,684 0,428 

Mobilube GX 80W-90 (товарное) 1,92 не опр. 

 

С целью подтверждения оптимальной концентрации пакета присадок 

при условиях исследования и для сравнительного анализа полученных 

зависимостей в настоящей работе также было использовано товарное ТМ 

Mobilube GX 80W-90, производимое нефтяной компанией Mobil Oil oy ab с 

Финляндии [14]. Mobilube GX – это серия всесезонных минеральных ТМ, 

учитывающих особенности современных синхронизированных 

трансмиссий, представляющая собой глубокоочищенную нефтяную 

основу, в состав которой вводят сбалансированную серо- 

фосфорсодержащую композицию сильных ЕР-присадок высокого 

давления, но более смягчённых, чем в маслах серии Mobilube HD. 

Рекомендуется для применения в коробках передач с ручным управлением, 

раздаточных коробках и т.п., устанавливаемых на машинах и автомобилях, 

для которых изготовители требуют применения масел уровня АРІ GL-4 

класса. Масла превосходят требования американской военной 

спецификации MIL-L-2105A [15, 16]. 

В ы б о р  и  о б о с н о в а н и е  с х е м ы  к о н т а к т и р о в а н и я .  Исходя 

из цели методики, её эффективность определяется оптимальным выбором 

схемы контактирования, позволяющей достигнуть воспроизводимости 

напряжённо-деформируемого состояния в ходе испытаний и идентичности 

режимов нагружения, что достигается за счёт максимальной локализации 

пятна контакта в исходном состоянии испытуемых образцов, а также 

локализации износа в ходе испытаний. При сравнении схем 

контактирования образцов простой геометрической формы – вал-вкладыш, 

цилиндр-цилиндр (с параллельными и перекрещивающимися осями), 

сфера-сфера, сфера-плоскость – следует, что максимальная локализация 

контакта в условии качения с проскальзыванием достигается при 

реализации схемы цилиндр-цилиндр с параллельными осями. 

Режимы трибологического процесса реализуются на МТ с 

различными схемами контакта трущихся образцов. Нашли применение 
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следующие разновидности номинального фрикционного контакта: по 

площади (пять), линейный (пять) и точечный (четыре). Линейная схема 

трения – два вращающихся цилиндра – широко применяется при 

моделировании трения в зубчатых передачах. Воспроизведена в различных 

МТ: в серийных ИИ 5018, СМЦ-2 и более современной СМТ-1, Амслер, 

МИ-1М и в специальных роликовых стендах. В качестве модельного (не 

конструкционного) материала и для подтверждения справедливости 

полученных результатов показателей смазочного действия использовались 

подверженные объёмной закалке образцы и контртела роликового типа 

(рис. 1), мм: 

диаметр образца ………..50 

ширина образца ………..10 

диаметр контртела …50 

ширина контртела …3 

Форма и размеры образцов для моделирующих триботехнических 

испытаний с учётом масштабного фактора [17] соответствовали 

требованиям ДСТУ 30480-97 с коэффициентом взаимного перекрытия Квз 

= 0,3. 

 

 
 

Рис. 1 Схема трибоконтакта образца (О) и контртела (К) роликового типа: 

Dо – диаметр образца; Dк – диаметр контртела; а – ширина контртела; 

b – ширина образца; 1 и 2 – дорожки трения 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

492 

 

М о д е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .  Образец и контртело изготовляют из 

одного материала, а именно из: 1) углеродистой стали средней прочности 

перлитного класса - 30ХГСА (хромансиль) с твёрдостью 40…45 HRC 

(0,28…0,34 % С; 0,9…1,2 % Mn; 0,8…1,1 % Cr; Fe – основа), 

прокаливается на глубину 25…40 мм [18, 19]; 2) углеродистой 

высокопрочной стали перлитного класса - 40ХН2СВА с твёрдостью 45...50 

HRC (0,36…0,43 % С; 0,7…1 % Si; 0,5…0,8 % Mn; 0,8…1,1 % Cr; 2,5…3,0 

% Ni; 0,8…1,2 % W; Fe – основа), прокаливается на глубину 25...40 мм [18, 

19]. Зубчатые колёса для объёмного закаливания изготавливаются из 

сталей типа сталь 40Х, а в более ответственных случаях из сталей 40ХН и 

т.д. [20]. Сталь 40ХН2СВА при твёрдости свыше 50 HRC резко теряет свои 

прочностные свойства. Обе стали применяются в производстве как 

машиностроительные более полувека [21]. 

Испытуемые образцы и контртела изготовлены из сталей в состоянии 

поставки, имеющих структуру перлита, одной выбранной марки и плавки с 

разрезанием цилиндрического стержня на диски. В работе [22] 

сопоставлены значения твёрдости HV, HB, HR (стандартные шкалы А, В и 

С), хотя зависимость между НВ и HRВ и HRС нелинейная. Очевидны 

весьма ограниченные возможности в части повышения прочностных 

характеристик сталей [23, 24]. Анализ литературных данных [25-28] 

показывает, что эксплуатационные свойства деталей машин, 

определяющие их надёжность, зависят от системы параметров качества их 

рабочих поверхностей: макроотклонения, волнистости, шероховатости, 

субшероховатости, физико-химических свойств. Поэтому, шероховатость 

поверхностного слоя образцов и контртел считалась постоянной и была 

выбрана на уровне Ra = 0,32 мкм с разбросом параметров не более 5 % 

[29]. Перед установкой на МТ поверхности образцов и контртел 

обрабатывались по общепринятой методике ГОСТ 23.210-80. 

Последующая в наших исследованиях оценка состояния 

поверхностных слоёв трибосопряжений имеет четыре основные стадии – 

электроискровую резку изделий (поперечную и отрезание сегментов), 

изготовление шлифов, собственно экспериментальную работу и 

интерпретацию полученных результатов. Электроискровая резка изделий 

из образцов роликового типа характеризуется следующими показателями: 

1) оборудование – электроискровой станок мод. 4531; 

2) рабочий электрод – латунная проволока Ø 0,2 мм; 

3) рабочая жидкость – керосин; 

4) режимы работы: 

- напряжение искрового промежутка – 150 В; 

- ток короткого замыкания – 1,4 А; 

- рабочий ток – 0,7 А; 
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- рабочая ёмкость – 2 мкФ; 

- рабочая подача – автоматически, при помощи следящего устройства; 

5) машинное время: 

- поперечная резка 10 × 16 мм – 2 × 40 мин; 

- отрезание сегментов 10 × 12 мм – 23 мин. 

Изготовление шлифов из отрезанных изделий характеризовалось 

следующими условиями: 

1) оборудование – притирочно-доводочный станок; 

2) инструмент – набор алмазных кругов зернистостью 63/50 (черновая 

обработка среза) и 50/30 (чистовая обработка среза); 

3) охлаждающая жидкость – вода; 

4) способ обработки – вручную. 

После ополаскивания в спирте и высушивания при 70 
о
С изделия 

были готовы к экспериментальной работе. 

 

Стандартизованные методы и средства исследования и контроля 

микроструктурных характеристик поверхностных слоёв 

трибосопряжений 

Данные исследования выполнялись средствами измерительной 

техники, внесёнными в государственный реестр Украины, с 

использованием стандартизованных методов: 1) сканирующей (растровой - 

РЭММА-102А, № 3-2004) и трансмиссионной (просвечивающей - ПЭМ-

УМ, № 4-92) электронной микроскопии; 2) энергодисперсионного 

спектрального (EDS) и волнового рентгеновского (WDS) микроанализа; 3) 

рентгенофазового микроанализа (ДРОН-4.13); 4) рентгеновской 

флюориметрии (EXPERT 3L) [30]. 

Сканирующая (растровая) электронная микроскопия. 

Фрактографические исследования структуры и химического состава 

поверхности образцов после триботехнических испытаний проводились на 

растровом электронном микроскопе-микроанализаторе РЭММА-102А с 

компьютерным управленим (Сумское ОАО «Selmi», г. Сумы, Украина). 

Это универсальный прибор для исследования микроструктурных 

характеристик твёрдых тел при увеличениях в 400-5000 раз, ускоряющем 

напряжении 0,5-30 кВ, диапазоне анализируемых элементов от 5В до 92U. 

Основное назначение прибора состоит в воспроизведении с помощью 

электроннолучевой трубки трёхмерного изображения поверхности образца 

по общепринятой методике. При этом возможно исследование 

микротопографии грубых поверхностей и массивных образцов, что не 

представляется возможным в случае традиционных методов оптической 

(световой) и просвечивающей (трансмиссионной) электронной 

микроскопии. Разрешение на изображении при удовлетворительных 
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условиях съёмки может достигать 5-6 нм, а значительная глубина фокуса, 

возникающая вследствие малого угла расходимости электронного пучка 

(обычно примерно 10 мрад), более чем в 300 раз превышает глубину 

фокуса в световом микроскопе, работающем в аналогичных условиях. 

Взаимодействие электронов первичного пучка с материалом 

исследуемого образца приводит к появлению: 

- обратно рассеянных электронов; 

- медленных и быстрых вторичных электронов; 

- электронов, поглощённых образцом; 

- ОЖЕ-электронов; 

- электромагнитного и рентгеновского излучения. 

Наибольший интерес для анализа представляют вторичные электроны 

малой энергии (генерируемые в образце пучком), а также 

высокоэнергетические отражённые электроны (первичные электроны, 

отражённые от поверхности образца). Детектирование 

низкоэнергетических вторичных электронов осуществляется 

сцинциллятором с приложением «текущего» потенциала 12 кВ. Сигнал от 

электронов данного вида позволяет фиксировать изображение участков 

поверхности, которые в силу их геометрии, не имеют прямой видимости от 

сцинциллятора. 

В случае раздельного детектирования сигналов от обратно рассеянных 

электронов, которое в данном приборе осуществляется с помощью твёрдо 

тельного четырёх полюсного детектора, возможно получение добавочной 

информации. А именно, так как отношение обратного рассеивания 

отражённых электронов и падающих возрастает с возрастанием атомного 

номера материала образца или его участка, данный режим изображения 

широко используется в случае контраста, обусловленного разницей в 

атомных номерах анализируемых элементов либо среднего элективного 

номера в случае многоэлементных образцов (режим «фазового 

контраста»). Данная методика позволяет также детектировать 

поверхностные загрязнения на образце. 

В работе была также использована информация, полученная в режиме 

детектирования электронов, поглощённых образцом (режим 

«поглощённого тока») и программой обработки рентгеновского излучения 

исследуемого образца. Ток, поглощённый образцом, может использоваться 

для регистрации сигналов изображения. Поглощённый ток, или ток 

образца (Iобр) в образцах с нормальной проводимостью представляет собой 

разность между током падающего пучка (Iисх) и суммарным значением тока 

отражённых (Iотр) и вторичных электронов (Iвт): Iобр = Iисx - (Iотр + Iвт). 

Сигнал в поглощённых электронах, как правило, является обратным 

на контрасте в сравнении с изображением во вторичных электронах. 
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Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия (ТЭМ). 

Исследования микроструктуры и фазового состава поверхностных слоёв 

образцов после триботехнических испытаний проводились на 

просвечивающем электронном микроскопе с системой компьютерного 

управления ПЭМ-УМ. С помощью микроскопа возможно производить 

визуальное наблюдение и фотографирование изображения объекта в 

широком диапазоне увеличений, получать дифракционные картины от 

объектов. Микроскоп может работать в следующих режимах: 

- малых увеличений; 

- больших увеличений в основном или контрастном режимах работы; 

- микродифракции в основном или контрастном режимах работы. 

Микроскоп представляет собой сложный электронно-оптический 

прибор со следующими основными техническими характеристиками: 

- разрешающая способность в зависимости от режима работы 

объективной линзы, нм, не более: в основном режиме работы — по 

кристаллической решетке - 0,34, по точкам - 0,4; в контрастном режиме 

работы по точкам — 0,5; 

- диапазон электронно-оптических увеличений, крат, не менее: в 

основном режиме работы – 50-600000, в контрастном режиме работы – 50-

430000; 

- эффективная длина дифракционной камеры, мм, в режиме 

микродифракции: в основном режиме работы – 200-2000, в контрастном 

режиме работы – 260-2600; 

- угол наклона пучка, не менее 3°; 

- ускоряющее напряжение, кВ: 25-100, со ступенями регулировки - 

0,05, 1, 5 кВ. 

Для формирования изображения в ТЭМ применяется 

монокинетический пучок быстрых электронов, ускоренный высоким 

напряжением (50-100 кВ или даже 1 MB), которые фокусируются 

электронными линзами (электрическим или магнитным полем). 

Изображение объекта проецируется на флуоресцирующий экран или 

фотопластинку. Ход лучей в просвечивающем электронном и оптическом 

микроскопе практически идентичен, высокое разрешение ТЭМ достигается 

исключительно за счёт короткой длины волны электронного луча. Чтобы 

электронный пучок прошёл в микроскопе весь путь (до 100 см) без 

соударений, в колонне микроскопа применяется высокий вакуум. 

В формировании изображения в ТЭМ принимают участие только те 

электроны, которые при прохождении через объект рассеиваются на 

сравнительно малые углы; электроны, которые рассеиваются на большие 

углы, задерживаются апертурной диафрагмой и не принимают участия в 

формировании изображения. Поэтому важным условием для наблюдения в 
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ПЭМ является толщина объекта, которая не может превышать 100 нм, а 

обычно составляет от 20 до 30 нм. 

К числу недостатков ТЭМ следует отнести сложность приготовления 

образцов и возможность ошибок («артефактов») в определении структуры. 

Энергодисперсионный спектральный (EDS) и волновой рентгеновский 

(WDS) микроанализ применялись в виде дополнительных систем к 

универсальному прибору РЭММА-102А для определения количественного 

и качественного химического состава поверхностных слоёв. 

Количественные результаты химического анализа рассчитывались 

методом ZAF-коррекции. Детектирование количественного 

рентгеноспектрального микроанализа ZAF-4FLS, используемого в данной 

работе, основано на применении эталонов известного состава. При 

проведении количественного микроанализа определяется величина 

отношения интенсивностей рентгеновского излучения исследуемого 

элемента в образце и эталоне. Определение интенсивности рентгеновского 

излучения, как в образце, так и в эталоне должно проводиться в строго 

одинаковых экспериментальных условиях: 

- ускоряющее напряжение - 20 кВ; 

- ток пучка – 1-2× 10
-10

 А; 

- угол наклона плоскости образца к оси детектора - 10
o
; 

- время набора спектров - 50 сек. 

Кроме этого, для получения данных количественного микроанализа 

необходимо введение в расчёт трёх поправок на: 

1) различие в рассеивании и торможении эталонов в образце и в 

эталоне, т.е. поправка на атомный номер элемента Z; 

2) поглощение генерируемого рентгеновского излучении в образце А; 

3) эффект флуоресценции из-за непрерывного рентгеновского 

излучения F. 

Однако, в ряде случаев, стандартная программа автоматического 

расчёта концентраций даёт большие погрешности. Это связано с взаимным 

влиянием профилей характеристических линий элементов. В этом случае 

намного более достоверные результаты расчёта содержания элементов 

могут быть получены с помощью подпрограммы ручного расчёта 

концентрации. Эта подпрограмма оперирует не реальным проявлением 

пиков элементов, а их площадями. При этом диапазон энергий «окон» 

устанавливается произвольно, что позволяет избегать взаимного влияния 

линий и повысить точность проводимого анализа. 

Рентгенофазовый микроанализ основан на детектировании 

характеристического рентгеновского излучения, генерируемого в зоне 

взаимодействия первичного пучка ускоренных электронов с образцом. 

Анализ может осуществляться двумя видами спектрометров: с дисперсией 
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по энергии рентгеновских квантов и с дисперсией по длине волны 

рентгеновского излучения. 

В нашей работе для определения фазового состава поверхностей 

образцов и кристаллической структуры материалов, определения 

параметров решётки, выявления различных типов дефектов, анализа 

напряжённого и текстурированного состояния использовался 

рентгеновский дифрактометр ДРОН-4.13 (ОАО НПП «Буревестник», г. 

Санкт-Петербург, Россия), внесённый в Госреестр Украины как средство 

измерения с дисперсией по длине волны рентгеновского излучения 

(диапазон углов 2θ – 0-164°, скорость съёмки дифрактограмм - 1/32-16 

град/мин в Cu и Co-излучении, размер образца до 20 мм в диаметре). 

Рентгенофазовый микроанализ проводился по дифрактограммам для 

определения фазового состава образцов поверхностей трения методом 

сравнения межплоскостных расстояний, полученных при расчёте 

экспериментальной дифрактограммы, с данными электронной базы ASTM 

(PDF2) Американского общества испытаний и материалов. При работе 

дифрактометра ДРОН-4.13 используется явление дифракции 

рентгеновских лучей от атомных плоскостей кристаллической решётки 

исследуемого образца. 

Если по химическому составу и методу получения материала можно 

предположить его фазовый состав, то проведение рентгенофазового 

анализа заключается в сравнении экспериментальных значений dи 

относительных интенсивностей дифракционных максимумов с набором 

соответствующих табличных значений, что опубликованы, для каждой из 

предполагаемых фаз. Наиболее полный и постоянно пополняемый 

определитель фаз - картотека ASTM, где содержатся 

кристаллографические данные, сведения о физических и др. свойствах фаз. 

Фазу можно считать установленной при наличии на дифрактограмме трёх 

её самых интенсивных пиков и примерного соответствия отношений 

интенсивностей справочным данным. Исключая все пики обнаруженной 

фазы, проводят такой же анализ с оставшимися дифракционными пиками. 

В картотеке ASTM (PDF2) имеется также указатель, в котором все 

включённые в картотеку вещества расположены в порядке убывания 

межплоскостных расстояний d для трёх наиболее интенсивных 

дифракционных максимумов. Этот указатель даёт возможность провести 

качественный анализ и тогда, когда об исследуемом образце 

предварительно ничего не известно или когда часть дифракционных пиков 

на дифрактограмме осталась нерасшифрованной. В этом случае по 

указателю следует подобрать три межплоскостных расстояния, 

последовательность значений которых совпадала бы с 

последовательностью значений d для трёх наиболее интенсивных пиков. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

498 

 

Затем на дифрактограмме находят остальные пики предполагаемой фазы. 

Качественный рентгенофазовый анализ может быть осуществлен 

автоматически при съёмке образцов в рентгеновском дифрактометре, 

управляемом ЭВМ, в память которой введены данные картотеки ASTM. 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН-4.13 состоит из источника 

излучения, систем фокусировки луча и регулировки положения и 

ориентации образца, системы детекции и системы анализа с 

автоматизированным сбором и обработкой экспериментальных данных. 

Блок-схема дифрактометра представлена на рис. 2 [31]. 

В данной схеме детектирования рентгеновское излучение, 

генерируемое в результате взаимодействия первичного электронного 

пучка с образцом, после выхода из электронно-оптической камеры падает 

на поверхность кристалла-анализатора 1, дифрагирует в соответствии с 

законом Брэгга-Вульфа (законом максимумов дифракции упруго 

рассеянного на кристалле рентгеновского излучения): 

 

nλ = 2d sin θ,        (1) 

 

где n – целое число; 

λ – длина падающей волны рентгеновского излучения; 

d – расстояние между плоскостями кристаллической решётки, 

«ответственными» за дифракционный максимум; 

θ – угол между падающим лучом и плоскостью решётки (рис. 3) [32]; 

и регистрируется детектором 2.  

 

Закон установлен в 1913 г. англ. физиком У.Л. Брэггом, сыном 

известного физика того времени У.Г. Брэгга, и независимо рус. 

кристаллографом Г.В. Вульфом. Закон Брэгга-Вульфа - основа 

рентгеновского структурного анализа. При этом точка падения 

электронного пучка на образец, центральная точка вогнутой поверхности 

кристалла-анализатора и детектор, регистрирующий спектр 

рентгеновского излучения, лежат на окружности, радиус кривизны 

которой совпадает с радиусом кривизны сферической поверхности 

кристалла-анализатора. Эта окружность называется кругом Роуланда. 

Далее сигнал усиливается в 3-5, преобразуется в одноканальном 

анализаторе 6 в стандартный импульс и, пройдя пересчётное устройство 7, 

поступает в устройство обработки данных 8, а затем в устройство 

визуализации данных 9 [31]. 

 

http://megabook.ru/article/%d0%91%d1%80%d1%8d%d0%b3%d0%b3
http://megabook.ru/article/%d0%92%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%84%20%d0%93%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%20%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%a0%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7
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Рис. 2 Блок-схема спектрометра с дисперсией по длине волны 

рентгеновского излучения [31]: 1 – кристалл-анализатор; 2 – детектор 

(пропорциональный счётчик; 3 – предварительный усилитель;  

4 – источник питания (0…3 кВ); 5 – усилитель; 6 – одноканальный 

анализатор; 7 – пересчётное устройство; 8 – устройство обработки данных 

(компьютер); 9 – устройство визуализации данных (видеомонитор) 

 

 

 
 

Рис. 3 Если плоскости атомов ведут себя как полупрозрачные зеркала и 

угол падения равен углу отражения, условие сложения лучей с одной 

фазой (условие взаимного усиления) сводится к закону Брэгга-Вульфа [32] 

 

Уравнение Брэгга-Вульфа выводится в предположении, что плоскости 

атомов, ответственные за дифракционный пик, ведут себя как частично 

отражающие зеркала, а угол падения θ равен углу отражения. Это 

оправдано тем, что для рентгеновского излучения коэффициент 

преломления практически совпадает с единицей. Разница оптического 

пути между лучами, отражёнными двумя соседними плоскостями, равна х 

‒ у (рис. 3). Угол между падающим и отражённым лучом равен 2θ, и у = х 
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сos 2θ. Учитывая, что сos 2θ = 1 ‒ 2 sin
2 

θ и x sin θ = d, где d – расстояние 

между атомными плоскостями, получаем х ‒ у = 2d sin θ. Расстояние d 

между отражающими плоскостями определяется индексами Миллера 

плоскостей и параметрами кристаллической решётки (рис. 4) [32]. 

Индексы Миллера показывают, что две соседние плоскости семейства 

плоскостей с межплоскостным расстоянием dhkl отсекают на оси a отрезок 

а/h, на оси b − b/k и на оси c − с/l. В рентгенографии оказалось удобнее 

представить отражение n-го порядка от плоскостей (hkl) как отражение 

первого порядка от параллельных им плоскостей с межплоскостным 

расстоянием dhkl = d/n и индексами (h = nh, k = nk, l = nl). 

 

 

 
 

Рис. 4 Кристаллическая решётка и индексы Миллера [32] 

 

Чтобы избежать флуоресцентной радиации и снизить поглощение, 

обычно выбирается рентгеновское излучение, длина волны которого 

немного выше (а энергия ниже) края поглощения исследуемого материала. 

Таким образом, излучение СuКα (λ = 0,154 нм) не очень хорошо для 

исследования стали и других сплавов железа (ЕFеК = 7,109 кэВ, λ = 0,17433 

нм). С другой стороны, длина волны Кα излучения Со (λ = 0,1789 нм) как 

раз чуть выше края КFе. Это излучение позволяет получить резкие 

дифракционные рефлексы стали благодаря очень низкому уровню 

флуоресцентного фона. 

Для рентгеновских исследований используют монохроматическое или 

белое излучение. Монохроматическое К-излучение получают путём 

облучения металла пучком электронов. После этого луч фильтруют 

фольгой, сильно поглощающей β-компоненту излучения и не 

поглощающей α-компоненту. Этого достигают с помощью фильтра, край 

поглощения которого лежит точно между Кα и Кβ линиями. Например, в 

случае мишени меди (ЕСuК = 0,138 нм) никелевый фильтр (ЕNiK = 0,1488 

нм) пропускает Кα-луч Сu (0,154 нм), но не пропускает Кβ-луч. 

Ещё более высокую степень монохроматичности рентгеновского луча 
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можно получить с помощью монокристалла, ориентированного так, чтобы 

условия дифракционного максимума выполнялись лишь для 

характеристической Кα-линии. Полученный монохроматичный луч можно 

использовать в качестве рентгеновского источника. Наконец, кристалл 

монохроматора может быть изогнут в сектор окружности, чтобы для 

любого луча, идущего от линейного источника, выполнялись брэгговские 

условия, а дифрагированный луч фокусировался на образец. 

Рентгеновский спектр обычно регистрируют путём вращения 

детектора рентгена относительно образца, который устанавливается на 

платформе гониометра. Гониометр позволяет поворачивать образец 

относительно одной или нескольких осей (рис. 5). Образец помещается на 

предметный столик гониометра, который может вращаться относительно 

одной или нескольких осей, а датчик перемещается по окружности таким 

образом, чтобы на него фокусировался дифрагированный луч. Чтобы 

использовать всю потенциальную разрешающую способность метода 

(определяемую шириной дифракционных пиков), прибор нужно 

откалибровать, а плоскость дифрактометра установить и выровнять с 

точностью не менее 0,01°. Точная ориентация образца имеет огромное 

значение, особенно при фокусировке дифрактометра, так как любой его 

поворот приводит к изменению брэгговского угла отражения. Если 

источник рентгена неподвижен, а образец перемещается по окружности 

для изменения угла θ (рис. 5), угловая скорость движения детектора 

должна быть вдвое выше скорости образца [32]. 

 

 
 

Рис. 5 Схема фокусировки по Брэггу-Брентано [32] 
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Дифрактометр ДРОН-4.13 генерирует излучение FeKα. При 

исследовании структуры образцов использовали характеристическое 

излучение СuКα. Для монохроматичности рентгеновского луча 

использовался изогнутый кристалл-анализатор монохроматора LiF 

(Lithium Fluoride, межплоскостное расстояние 2d – 0,40267 нм, диапазон 

энергий – 3,33…10,84 кэВ). 

Рентгенофлуоресцентный анализ определения химического состава 

поверхностей трения на исследованных образцах проводился на 

анализаторе EXPERT 3L (ОАО НПП «Институт аналитических методов 

контроля», г. Киев, Украина) по стандартной методике. Диапазон 

регистрируемых химических элементов в данном случае от 12Mg до 92U. 

Анализатор является универсальным прямо показывающим прибором, 

который оперативно без изменения калибровок и перенастройки 

определяет массовые доли (%) химических элементов в образцах 

неизвестного состава и произвольной формы. Согласно ДСТУ 3215-95 

Госпотребстандарт Украины аттестует анализатор как аналитическое 

средство для непосредственного прямого измерения массовой частицы 

химических элементов в образцах сплавов. При наличии данных о 

стехиометрии химических соединений, которые могут входить в состав 

объекта экспертизы, анализатор способен выполнять оценку содержания 

этих соединений в образце без предварительной градуировки. 

В анализаторе реализован метод рентгенофлуоресцентного анализа 

(РФА) веществ. Преимущество этого метода перед другими - полное 

сохранение объекта анализа от повреждений: неразрушающий контроль 

для объектов анализа. Метод позволяет определять состав слоя вещества 

анализируемого объекта толщиной от 10 мкм до 1 мм в зависимости от 

плотности и состава слоя. Принцип действия РФА состоит в возбуждении 

атомов объекта контроля внешним источником ионизирующего излучения 

и последующей регистрации характеристического рентгеновского 

излучения (ХРИ) атомов. Энергия ХРИ однозначно связана со структурой 

уровней атома конкретного химического элемента. Для качественного 

анализа достаточно с помощью рентгеновского спектрометра определить 

энергии линий ХРИ от объекта и по их значению идентифицировать 

имеющиеся элементы. Количественный анализ базируется на утверждении 

пропорциональности между интенсивностью ХРИ элемента и его 

содержанием в объекте контроля. 

В анализаторе в качестве внешнего источника применено 

маломощное устройство на рентгеновской трубке, а для уменьшения 

времени получения полного спектра ХРИ - всеволновой рентгеновский 

спектрометр на полупроводниковом PIN-детекторе с термоохладителем. 

Достижение долгосрочной стабильности метрологических характеристик 
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анализатора обеспечивают две аппаратурные микропроцессорные системы 

стабилизации и реализованный в программном обеспечении верхнего 

уровня метод апостериорной коррекции дрейфов параметров 

спектрометрического тракта. 

Примененные решения обеспечили: 

- существенное сокращение времени получения данных о наличии 

всех присутствующих в объекте химических элементов за одно измерение; 

- одновременное выявление за одно измерение всех присутствующих 

в образце химических элементов из диапазона определения; 

- полнейшую безопасность эксплуатации и сохранения прибора, 

имеющего компьютерно-управляемый источник ионизирующего 

излучения с соответствующей блокировкой; 

- полное сохранение количественных метрологических характеристик 

анализатора на всё время его работоспособности без проведения любых 

переградуировок и рекалибровок. 

Основные технические характеристики анализатора: 

- аттестованный диапазон значений измеряемых массовых долей для 

сплавов - 0,1-100 %; 

- границы основной допустимой абсолютной погрешности – 0,05-0,2 

% (экспозиция 300 с); 

- нижняя возможная граница определения элементов из диапазона 

определения для сплавов – 0,01-0,1 %; 

- гарантированное начало диапазона значений измеряемых массовых 

долей в жидкостях и порошках 1-10 ppm; 

- минимально детектируемая масса элемента в микрочастицах – 0,5 

мкг. 

Всю работу анализатора как измерительного прибора организует его 

программно-методическое обеспечение, которое объединяет в себе 

алгоритм управления измерительной частью (панель «Измерение спектра») 

и процедуры обработки уже накопленных экспериментальных спектров 

(панель «Обработка спектра»). Характерной особенностью построения 

обеспечения является его многозадачность: возможность одновременно 

проводить измерение текущего образца и анализировать спектры от 

предыдущих [33-35]. 

 

Выводы 

Комплексный метод исследования и контроля микроструктурных 

характеристик вторичных структур исследуемых образцов, реализуемый 

средствами измерительной техники, внесёнными в государственный 

реестр Украины, позволяет определять: 

1) методом сканирующей (растровой) электронной микроскопии – 
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фрактографически структуру и химический состав поверхности при 

увеличениях в 400-5000 раз и диапазоне анализируемых элементов от 5В 

до 92U, трёхмерное изображение поверхности, микротопографию грубых 

поверхностей и массивных образцов; 

2) методом трансмиссионной (просвечивающей) электронной 

микроскопии - визуальное наблюдение и фотографирование изображения 

объекта в диапазоне малых и больших увеличений, микродифракции в 

основном или контрастном режимах работы; 

3) методом энергодисперсионного спектрального и волнового 

рентгеновского микроанализа - количественный и качественный 

химический состав поверхности на применении эталонов известного 

состава (ZAF-4FLS-коррекция); 

4) методом рентгенофазового микроанализа - фазовый состав 

поверхностей и кристаллической структуры материалов по 

дифрактограммам электронной базы ASTM (PDF2), параметры решётки, 

различные типы дефектов, напряжённое и текстурированное состояние 

поверхности; 

5) методом рентгенофлуоресцентного анализа – одновременно за одно 

измерение массовые доли (%) химических элементов диапазона от 12Mg до 

92U в поверхностях трения неизвестного состава и произвольной формы по 

стандартной методике. 

Методика исследования и контроля физико-механических свойств 

материалов, идущих на изготовление деталей трибосопряжений со 

смазкой, является весьма актуальной и может быть внедрена в практику 

производства на металлургических предприятиях, что даст повышение 

ресурса конструкционных материалов за счёт снижения износа. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ 

ШЛАКІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ 

 

О. С. Іванова, Р. О. Лисюк, В. М. Рибак 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розроблено математичні моделі залежності поверхневого натягу 

шлаків ЕШП від їх складу і температури. Розраховані моделі пройшли 

перевірку на адекватність і можуть бути використані в інженерних 

розрахунках і комп'ютерних програмах, що дозволяють швидко і точно 

визначати параметри шлаків за їх складом і температурою, а також 

підбирати склад шлаків для забезпечення заданих параметрів 

 

Разработаны математические модели зависимости поверхностного 

натяжения шлаков ЭШП от их состава и температуры. Рассчитанные 

модели прошли проверку на адекватность и могут быть использованы в 

инженерных расчетах и компьютерных программах, позволяющих быстро 

и точно определять параметры шлаков по их составу и температуре, а 

также подбирать состав шлаков для обеспечения заданных параметров 

 

Mathematical models of dependence of the surface tension of slag ESR on 

their composition and temperature. The calculated model are tested for 

adequacy and can be used in engineering calculations and computer programs 

that enable you to quickly and accurately determine the parameters of toxins in 

their composition and temperature, as well as to select the composition of slag 

for the specified parameters 

 

Вступ 

З поверхневим натягом шлаку пов'язана здатність рідкого металу 

змочуватись шлаком і кут змочування. Це впливає на поверхню взаємодії 

металу зі шлаком і як наслідок цього - здатність шлаку рафінувати метал 

від неметалічних включень, шкідливих домішок і газів. 

При заданих складах металу і неметалічних включень для 

рафінування металу необхідно, щоб поверхневий натяг рідкого шлаку на 

кордоні з рідким металом був максимальним, а на кордоні з неметалевими 

включеннями - мінімальним. 
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Постановка задачі дослідження 

Дослідженню поверхневого натягу оксидних і оксиднофторидних 

шлаків, до яких відносяться рафінувальні шлаки ЕШП, присвячена велика 

кількість робіт, результати яких узагальнені в виданнях [1-5]. 

Аналіз літературних даних показав, що до цього часу немає 

адекватних математичних моделей з розрахунку даного параметра шлаків 

ЕШП, а в джерелі [6] надано рекомендації щодо його поліпшення. 

За кордоном існують математичні моделі визначення властивостей 

шлаків [7], але вони дуже громіздкі і незручні у використанні. Крім цього, 

вони розраховані для складів шлаків, які відрізняються від вітчизняних. 

Тому існує потреба у створенні адекватних математичних моделей по 

визначенню поверхневого натягу шлакових систем в залежності від їх 

складу і температури, а також визначення необхідного складу і 

температури шлаку для забезпечення заданого значення поверхневого 

натягу. 

Для розрахунку математичних моделей залежності поверхневого 

натягу шлаків від їх складу і температури використовувалися літературні 

дані [1-6], доповнені результатами власних досліджень. Розрахунок 

моделей і перевірка їх адекватності здійснювалися в пакеті MS Excel 2010.  

 

Результати математичного моделювання 

Система CaF2-CaO 

Найбільше розповсюдження при електрошлаковому переплаві 

отримали шлаки на базі фтористого кальцію з добавками оксидів. При 

використанні шлаку із рафінованого CaF2 (АНФ-1П) спостерігається 

зниження швидкості переплаву при великих витратах електричної енергії 

внаслідок високої електричної провідності цього шлаку. Додані у шлак 

оксиди (Al2O3, SiO2, CaO, MgO та ін.) знижують електричну провідність 

фтористого кальцію, забезпечуючи при цьому більш високі техніко-

економічні показники процесу та покращену рафінуючу здатність шлаку. 

В електрошлакових переплавах широко використовуються шлаки 

фторидно-оксидної системи CaF2 - CaO (АНФ-7, 70% CaF2 - 30% CaO). 

Головним недоліком цих шлаків є їх схильність до гідратації на повітрі, що 

пред’являє підвищені вимоги до умов їх зберігання та підготовки до 

використання. 

Знайдена математична модель поверхневого натягу шлаку даної 

системи: 

 

𝜎 = 0,485 + 2,33 ∙ 10−3 ∙ %𝐶𝑎𝑂 − 1,29 ∙ 10−4 ∙ 𝑡   (1) 

 

де  – поверхневий натяг шлаку, Н/м; 
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%CaO – вміст у шлаку CaO, %; 

t – температура шлаку, С. 

 

Ступінь достовірності апроксимації математичної моделі складає 0,94 

при рівні надійності 95%. 

Для забезпечення заданого ступеню достовірності апроксимації вміст 

компонентів і температура повинні знаходитись в наступних діапазонах: 

- вміст CaF2 – від 30 до 100%; 

- вміст CaO – від 0 до 70%; 

- температура – від 1400 до 1900 С. 

 

Система CaF2-MgO 

Збільшення вмісту MgO в шлаках системи CaF2-MgO призводить до 

зростання поверхневого натягу і зниження електричної провідності 

фтористого кальцію, забезпечуючи при цьому найбільш високі техніко-

економічні показники процесу. 

Знайдена математична модель поверхневого натягу шлаку даної 

системи: 

 

𝜎 = 0,575 + 2,87 ∙ 10−3 ∙ %𝑀𝑔𝑂 − 1,84 ∙ 10−4 ∙ 𝑡   (2) 

 

де  – поверхневий натяг шлаку, Н/м; 

%MgO – вміст у шлаку MgO, %; 

t – температура шлаку, С. 

 

Ступінь достовірності апроксимації математичної моделі складає 0,96 

при рівні надійності 95%. 

Для забезпечення заданого ступеня достовірності апроксимації вміст 

компонентів і температура повинні знаходитись в наступних діапазонах: 

- вміст CaF2 – від 30 до 100%; 

- вміст MgO – від 0 до 70%; 

- температура – от 1300 до 1900 С. 

 

Система CaF2-CaO-Al2O3 

Широке розповсюдження отримав шлак на базі системи CaF2-CaO-

Al2O3. Заміна частини фтористого кальцію глиноземом суттєво підвищує 

питомий електричний опір шлаку, що забезпечує високу швидкість 

переплаву і малі питомі витрати електроенергії. Також одночасне 

додавання CaO і Al2O3 в шлакові розплави на основі CaF2 підвищує їх 

поверхневий натяг. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

510 

 

Знайдена математична модель поверхневого натягу шлаку даної 

системи: 

 

𝜎 = −87,483 − 2,39 ∙ 10−3 ∙ %𝐶𝑎𝐹2 − 1,70 ∙ 10−3 ∙ %𝐴𝑙2𝑂3 +  (3) 

+1,14 ∙ 10−1 ∙ 𝑡 − 3,67 ∙ 10−5 ∙ 𝑡2 
 

де  – поверхневий натяг шлаку, Н/м; 

%CaF2 – вміст у шлаку CaF2, %; 

%Al2O3 – вміст у шлаку Al2O3, %; 

t – температура шлаку, С. 

 

Ступінь достовірності апроксимації математичної моделі складає 0,90 

при рівні надійності 95%. 

Для забезпечення заданого ступеня достовірності апроксимації вміст 

компонентів і температура повинні знаходитись в наступних діапазонах: 

- вміст CaF2 – від 5 до 95%; 

- вміст CaO – від 0 до 70%; 

- вміст Al2O3 – від 0 до 60%; 

- температура – від 1300 до 1700 С. 

 

Система CaF2-CaO-SiO2-Al2O3-MgO 

В електрошлаковій тигельній плавці дуже часто використовують 

шлаки, що містять чотири і більше компонентів [8]. Оксиди кремнію є 

поверхнево-активними речовинами. Фторидні шлаки мають підвищену 

адгезію і краще змочують включення глинозему і кремнію, чим оксидні 

шлаки. З підвищенням температури поверхневий натяг шлаків знижується, 

що свідчить про закономірне зниження енергії взаємодії між частками 

шлаку в процесі нагрівання розплавів. 

Знайдена математична модель поверхневого натягу шлаку даної 

системи: 

 

𝜎 = 9,914 + 1,05 ∙ 10−3 ∙ %𝐶𝑎𝐹2 + 2,73 ∙ 10−3 ∙ %𝐶𝑎𝑂 + 

+1,28 ∙ 10−2 ∙ %𝑆𝑖𝑂2 + 2,94 ∙ 10−3 ∙ %𝐴𝑙2𝑂3 − 1,2 ∙ 10−2 ∙ 𝑡 +  (4) 

+3,65 ∙ 10−6 ∙ 𝑡2 
 

де  – поверхневий натяг шлаку, Н/м; 

%CaF2 – вміст в шлаку CaF2, %; 

%CaO – вміст в шлаку CaO, %; 

%SiO2 – вміст в шлаку SiO2, %; 

%Al2O3 – вміст в шлаку Al2O3, %; 

t – температура шлаку, С. 
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Ступінь достовірності апроксимації математичної моделі складає 0,92 

при рівні надійності 95%. 

Для забезпечення заданого ступеню достовірності апроксимації вміст 

компонентів і температура повинні знаходитись в наступних діапазонах: 

- вміст CaF2 – від 5 до 65%; 

- вміст CaO – від 5 до 60%; 

- вміст SiO2 – від 2 до 20%; 

- вміст Al2O3 – від 5 до 45%; 

- вміст MgO – від 0 до 20%; 

- температура – від 1400 до 1700 С. 

 

Система CaO-SiO2-Al2O3 

Зараз, особливо за кордоном, в процесах електрошлакового переплаву 

все частіше використовують флюси, в яких немає фториду кальцію. Так, 

розроблені шлаки, які складаються із вапна і глинозему з невеликими 

додатками оксиду кремнію. У деяких випадках використовують шлаки з 

високим вмістом SiO2 або FeO для отримання сплаву з низьким вмістом 

вуглецю, фосфору та інших домішків. Також використовуються кислі 

шлаки різних складів, з додаванням оксидів рідкоземельних елементів та 

хлоридів. 

Знайдена математична модель поверхневого натягу шлаку даної 

системи: 

 

𝜎 = −5,306 + 1,82 ∙ 10−3 ∙ %𝐶𝑎𝑂 + 6,65 ∙ 10−4 ∙ %𝐴𝑙2𝑂3 + (5) 

+7,74 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 − 2,63 ∙ 10−6 ∙ 𝑡2 
 

де  – поверхневий натяг шлаку, Н/м; 

%CaO – вміст у шлаку CaO, %; 

%Al2O3 – вміст у шлаку Al2O3, %; 

t – температура шлаку, С. 

 

Ступінь достовірності апроксимації математичної моделі складає 0,81 

при рівні надійності 95%. 

Для забезпечення заданого ступеня достовірності апроксимації вміст 

компонентів і температура повинні знаходитись в наступних діапазонах: 

- вміст CaO – від 20 до 60%; 

- вміст SiO2 – від 30 до 70%; 

- вміст Al2O3 – від 0 до 20%; 

- температура – від 1400 до 1700 С. 
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Висновки 

Розраховані математичні моделі залежності поверхневого натягу 

шлаків ЕШП від їх складу і температури показали високу ефективність 

(ступені достовірності апроксимації для різних моделей знаходяться у 

межах від 0,81 до 0,96), що дозволяє використовувати їх в інженерних 

розрахунках а також в комп’ютерних програмах, зданих максимально 

точно і швидко визначати параметри шлаків по їх складу і температурі або 

підбирати склад шлаку по заданим параметрам. 
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ВИБІР СКЛАДУ ФЛЮСУ ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ  

ЛИВАРНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

 

Д. В. Іванченко, С. В. Кадигроб 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Наведено обґрунтування вибору складу та співвідношення 

компонентів флюсу, призначеного для насичення алюмінієвих ливарних 

сплавів цирконієм. Розглянуто механізм відновлення цирконію із його 

фториду та оксиду 

 

Приведено обоснование выбора состава и соотношения компонентов 

флюса, предназначенного для насыщения алюминиевых литейных сплавов 

цирконием. Рассмотрен механизм восстановления циркония из его 

фторида и оксида 

 

The substantiation of choice and ratio components of flux, designed for 

saturation of aluminum casting alloys by zirconium are considered. The 

mechanism of its restoration out of zirconium fluoride and oxide is reviewed 

 

Вступ 

Відомо, що введення цирконію у алюмінієві сплави у складі його 

солей дозволяє отримати кристали інтерметалідів не тільки голкоподібної, 

а і округлої форми, що зменшує витрати цирконію для одержання 

необхідних  результатів у порівнянні з тими, що отримані при 

використанні лігатури. Забезпечує введення цирконію в розплав в 

атомарному стані. Це сприяє активному утворенню великої кількості 

дисперсних кристалів інтерметалідів, які створюють у багато разів більше 

зародків центрів кристалізації, ніж при введенні цирконію із лігатур. 

Поряд із цим необхідно зауважити, що отримання лігатури Al-Zr є 

технологічно складним та коштовним процесом, що складається з 

наступних стадій [1]: 

- Необхідності отримання тетрафториду цирконію обов’язково з 

малою кількістю кисню; 

- Необхідності отримання високочистого металічного кальцію; 
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- Переплаву в індукційних печах з мідними водоохолоджуваними  

тиглями, що оснащені вакуумною системою, системою завантаження і 

вивантаження продуктів, системою індукційного нагріву; 

- Наявності азотної кислоти, якою відмивається чорновий цирконій 

перед направленням на електронно-променевий переплав; 

- Електронно-променевого переплаву у печах типу ЕМО-250, ЭДП-07, 

УЭ-178М, УЭ-177РЛ. 

- Переплаву у індукційній високочастотній печі при температурі не 

меншій за 1200°С при отриманні лігатури. 

Використання діоксиду та тетрафториду цирконію, які є проміжними 

продуктами отримання цирконію, дозволить позбутися 

вищеперерахованих стадій отримання лігатури Al-Zr та дозволить 

використовуючи вищевказані сполуки  у складі комплексних флюсів, 

призначених для насичення алюмінієвих сплавів цирконієм.  

 

Постановка задачі 

Забезпечити вибір складу флюсу, що  міститься у застосуванні таких 

компонентів та їх співвідношення, які б дозволили отримати якомога 

більший видобуток цирконію із його фториду у алюмінієвий розплав при 

мінімальній ціні. 

 

Результати досліджень 

Елементи 4А-групи до яких належить і цирконій утворюють із фтором 

дуже міцні хімічні сполуки. Тетрафторид цирконію, при введенні до 

алюмінієвого розплаву, не дивлячись на термодинамічну можливість 

відновлення алюмінієм, не дисоціює, та не насичує алюмінієвий розплав 

цирконієм при температурах 650-950°С. Отже, виникає необхідність у 

виборі таких складових флюсу та їх співвідношення у розплаві, які 

дозволять  відновити цирконій у середовищі рідкого алюмінію. З метою 

вибору таких компонентів були розглянуті системи LiF-ZrF4, NaF-ZrF4 та 

NaF-LiF-ZrF4. Діаграми відповідних систем представлені на рис. 1–3. 

 Співвідношення між компонентами флюсу підбиралося таким 

чином, щоб забезпечити мінімальну температуру плавлення суміші, що 

модифікує та наявність такої сполуки у шлаковому розплаві як Li2ZrF6 

(Na2ZrF6).  

Утворення вищевказаних сполук відбувається за реакціями: 

 

ZrO2+6LiF(NaF)=Li2ZrF6(Na2ZrF6)+2Li2O(Na2O)    (1) 

 

ZrF4+2LiF(NaF)=Li2ZrF6(Na2ZrF6)    (2) 
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Рис. 1 Діаграма стану LiF-ZrF4 [2]: A–LiF+p., B–Li3ZrF7+p.,  

C–p.+ Li3ZrF7(Li2ZrF6), C– Li2ZrF6+p., D–Li3Zr4F19+p., E–-ZrF4+p.,  

E–-ZrF4+p., F–LiF+-Li3ZrF7, G–-Li3ZrF7+Li2ZrF6, H–Li2ZrF6+Li3Zr4F19, 

I– Li3Zr4F19+ZrF4, J–LiF+- Li3ZrF7, K–- Li3ZrF7+Li2ZrF6,  

L–LiF+Li2ZrF6(Li4ZrF8), L=Li4ZrF8+Li2ZrF6, M–Li2ZrF6+-ZrF4,  

N–p.+LiZr4F17, O– LiZr4F17+-ZrF4 

 

 
Рис. 2 Діаграма стану NaF-ZrF4 [3] 
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Рис. 3 Діаграма стану NaF-LiF-ZrF4 [4] 

 

При температурах, що наближаються до 1000°С термодинамічно 

можливою в середовищі фторидів стає і реакція: 

 

ZrO2+4LiF(NaF)=ZrF4+2Li2O(Na2O)    (3) 

 

В подальшому відбувається відновлення цирконію алюмінієм за 

реакцією: 

 

3Li2ZrF6(Na2ZrF6)+4Al=3Zr+2Li3AlF6(Na3AlF6)+2AlF3  (4) 

 

При накопиченні цирконію у алюмінієвому розплаві  у кількості 

більшій за межу розчинності при даній температурі відбувається 

утворення інтерметаліду з алюмінієм за реакцією: 

 

Zr+3Al=Al3Zr     (5) 

 

або у загальному випадку: 
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3Li2ZrF6(Na2ZrF6)+13Al=3Al3Zr+2Li3AlF6(Na3AlF6+2AlF3) (6) 

 

Висновки 

Для необхідності відновлення цирконію із його тетрафториду є 

необхідним переведення його у потрійну сполуку Li2ZrF6 або Na2ZrF6, з 

наступною взаємодією отриманої сполуки з алюмінієм або магнієм. 
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УДК 669.046.5 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СПЛАВУ АК5М ЗМІЦНЕНОГО 

ЦИРКОНІЄМ 

 

Д. В. Іванченко, С. В. Кадигроб 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто технологію отримання алюмінієвого ливарного сплаву 

АК5М, додатково зміцненого цирконієм і розраховано склад шихти для 

виплавки 100 кг сплаву 

 

Рассмотрена технология получения алюминиевого литейного сплава 

АК5М, дополнительно упрочнённого цирконием и рассчитан состав 

шихты для выплавки 100 кг сплава 

 

The technology for aluminum casting alloy AK5M which was modified with 

zirconium and the calculation of the metal charge for melting 100 kg alloy were 

viewed 

 

Вступ 

Сплав АК5М належить до ливарних алюмінієво-кремнієвих сплавів 

системи Al-Si-Cu (АК5М2, АК5М, АК5Мч, АК5М7, АК6М2, АК8М), що 

містять окрім кремнію і міді магній. Ці сплави відрізняються високою 

жароміцністю (робочі температури 250-275 °С), але поступаються сплавам 

Аl-Si і Al-Si-Mg по ливарним властивостям, корозійній стійкості та 

герметичності. Сплави АК5М і АК5Мч володіють більш високою 

жароміцністю, ніж сплави АК9пч і АК7пч, за рахунок легування структури 

міддю, а сплав АК5Мч і титаном (до 0,15%). Сплав АК5М в термічно 

обробленому стані застосовують для лиття середньо навантажених 

корпусних деталей, що працюють при  температурах до 250 °С (наприклад, 

головки циліндрів двигунів повітряного охолодження, деталі агрегатів і т. 

д.). Основними зміцнюючими фазами є CuAl2 і Mg2Si. 

 

Розрахунок шихти 

Механічні властивості ливарного сплаву АК5М визначаються його 

структурою і залежать від хімічного і фазового складу сплаву і 

технологічних методів та засобів його отримання. Питання вибору 

модифікатора, що дозволить додатково зміцнити сплав АК5М і 
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раціональної технології введення легуючих компонентів сплаву, яка 

надасть можливість найбільш повно проявити ефект зміцнення 

модифікатором, що застосовується, вирішуються одночасно.  

Для отримання виливка із сплаву АК5М застосовувались наступні 

шихтові матеріали: 

- алюмінієво-кремнієвий сплав АК12пч; 

- алюміній чушковий марки А6; 

- мідь марки М2; 

- магній марки Мг80; 

 

Таблиця 1 Хімічний склад сплаву АК5М 

Al Si Mg Mn Cu Zn 

Основа 4,5…5,5 0,4...0,65 < 0,5 1,0…1,5 < 0,3 

 

Приймаємо наступний склад шихтових матеріалів: 

1. Алюмінієво-кремнієвий сплав АК12пч, %: 

Al Si Mn Cu Zn 

Осн. 11…13 <0,1 <0,1 <0,2 

 

2. Алюміній чушковий марки А6, %: 

Al Fe Si Cu Zn Ti Всього 

99,6 % 0,25 % 0,2 % 0,01 % 0,06 % 0,03 % 0,05 % 

 

3. Мідь М2 - Cu – 99,7% 

4. Магній Мг80 – 99,8% 

 

Візьмемо для розрахунку середній склад сплаву: 

 

Al – 93,25 %, Si – 5%, Cu – 1,25%, Mg – 0,5% 

 

Допустима межа домішку заліза складає для лиття в кокіль 0,5%. 

Користуючись літературними даними, приймаємо угар елементів: 

алюмінію – 1,5%; кремнію – 1%, міді – 0,5%, магнію – 2%. 

Кількість шихтових матеріалів, на які необхідно збільшити масу 

шихти для компенсації угару окремих елементів, складає: 

 

алюмінію  399,1
100

5,1*25,93
 кг, кремнію 05,0

100

1*5
 кг,  

міді 0063,0
100

5,0*25,1
 кг, магнію 01,0

100

2*5,0
 кг 
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Таким чином, отримані розрахункові дані можна представити у 

наступному вигляді: 

Середній хімічний 

склад шихти, % 

Al Si Cu Mg 

93,25 5 1,25 0,5 

Вага на 100 кг 

шихти, кг 
93,25 5 1,25 0,5 

Угар, % 1,5 1 0.5 2 

Угар, кг 1,399 0,05 0,0063 0,01 

Розрахунковий 

склад шихти, кг 
94,649 5,05 1,2563 0,51 

 

Силуміну необхідно внести: 

 

АК12пч = 
11

100*05,5
45,909 кг 

 

Алюмінію в силуміні: 

 

Al = 45,909 - 5,05 = 40,859 кг 

 

Кількість чушкового алюмінію марки А6, що необхідно внести 

складає: 

 

А6=95,156-40,859=54,297 кг 

 

Кількість міді М2, що необхідно внести: 

 

М2= 26,1
7,99

100*2563,1
 кг 

 

Кількість магнію Мг80, що необхідно внести: 

 

Мг80= 511,0
8,99

100*51,0
 кг 

 

Таким чином для виплавки 100 кг сплаву АК7ч необхідно: 

 

Алюмінію чушкового А6      54,297 кг 

Силуміну АК12пч       45,909 кг 

Міді М2        1,260 кг 
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Магнію Мг80       0,511 кг 

  Всього:       101,977 кг 

 

На 1 кг сплаву АК5М необхідно 543 г. алюмінію чушкового А6; 459 г. 

силуміну АК12пч; 13 г. міді М2; 5,1 г. магнію Мг80. 

 

Технологія отримання сплаву 

У якості додаткового зміцнювача сплаву АК5М застосовували 

цирконій. Як відомо модифікуюча здатність цирконію ґрунтується на 

можливості утворення пересиченого розчину в алюмінії з наступним 

розпадом утвореного розчину при термообробці та зміцненням металу. 

Тобто цирконій дає можливість у результаті термічної обробки значно 

подрібнити зерна розчину кремнію у алюмінії, що додатково разом із 

зміцнюючими фазами CuAl2 і Mg2S, які зосереджені по кордонах зерен, 

дозволить додатково зміцнити сплав АК5М у порівнянні із вихідним. Але 

відомо, що введення кремнію до розплаву істотно зменшує кількість 

цирконію, що може розчинитися в розплаві і перешкоджає насиченню 

алюмінію цирконієм [1].  

 
Рис. 1 Залежнісь цирконію від кремнію 

  

Введення міді також призводить до зменшення товщини зони, 

пересиченої цирконієм при литті в кокіль [2]. 

Враховуючи усе вищенаведене, плавка  ливарного сплаву АК5М 

проводилась в дві стадії у лабораторних печах опору СШОЛ-4,6/12-М3 та 

СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2. В розплавлений і доведений у шахтній печі опору 

до 900°С рідкий алюміній марки А6 вводили тетрафторид цирконію у 
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суміші із фторидом літію. Суміш наносили на ретельно очищену поверхню 

алюмінію при 900°С витримували до розплавлення флюсу та замішували у 

розплав до повного розчинення, після чого піч вимикалась і розплав 

розливався у виливниці. В подальшому модифікований вищевказаним 

чином алюміній розплавляли у печі опору СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 після 

чого вводили пруток міді марки М2, а сплав АК12пч ретельно 

перемішували протягом 2 хвилин. Далі розчиняли у отриманому розплаві 

магній Мг80 з наступним отриманням зразків призначених для механічних 

досліджень та вивчення мікроструктури. В якості покривного флюсу при 

плавці у печі опору СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 використовували MnCl2. 

 

Висновки 

Для якомога більшого насичення алюмінієвого ливарного сплаву 

АК5М цирконієм необхідно проводити отримання вищевказаного сплаву у 

два етапи. На першому етапі проводимо насичення алюмінію марки А6 

цирконієм із комплексного флюсу. На другому етапі вводимо легуючі 

компоненти, спочатку мідь, а потім безпосередньо перед розливкою 

магній. 
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УДК 669.017:62-405.8   

 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГАЗАРІВ ПРИ ЗМІНІ НАПРЯМКУ 

ФРОНТУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ  

 

В. Ю. Карпов, С. І. Губенко, В. В. Карпов 

 

 Національна металургійна академія України  

 

Складну структуру газарів можна одержати при зміні напрямку їх 

фронту кристалізації. У досвідах були отримані злитки газарів з міді 

хрестоподібної, а також Г- образної форми. Для одержання злитка 

хрестоподібної форми застосовували форму, яка мала один холодильник у 

її центрі. Кристалізація поширювалась в усі сторони, частина обсягів 

форми не мала з'єднання з навколишнім середовищем. Була досліджена їхня 

структура й виявлені її основні дефекти. Експерименти з Г - образними 

зразками газарів виконувалися у формі, яка мала вихід у навколишнє 

середовище. Застосовувалися форми для лиття із двома кутами нахилу - 

60
0
 і 90

0
. Визначені основні види дефектів структури газарів і засобу 

боротьби з ними  

 

Сложную структуру газаров можно получить при изменении 

направления их фронта кристаллизации. В опытах были получены слитки 

газаров из меди крестообразной, а также Г- образной формы. Для 

получения слитка крестообразной формы применяли форму, которая 

имела один холодильник в ее центре. Кристаллизация распространялась во 

все стороны, часть объемов формы не имела соединения с окружающей 

средой. Была исследованная их структура и выявлены ее основные 

дефекты. Опыты с Г – образными образцами газаров выполнялись в 

форме, которая имела выход в окружающую среду. Применялись формы 

для литья с двумя углами наклона – 60
0
 и 90

0
. Определены основные виды 

дефектов структуры газаров и способы борьбы с ними  

 

The difficult structure of gazar can be received at change of the direction of 

their front of crystallization. In experiences ingots of gazar from copper 

crosswise, and also - a figurative form was received. Applied a form which had 

one refrigerator in its center to receiving an ingot of a crosswise form. 

Crystallization disseminate in all to the party, part of volumes of a form had no 

connection with environment. There was a studied their structure and its main 

defects are revealed. Experiences since - figurative samples of gazar were 

carried out in shape which had an exit in environment. Casting molds with two 
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tilt angles - 60
0
 and 90

0
 were applied. Main types of defects of structure of gazar 

and means of fight against them are defined 

 

Вступ 

Сучасна промисловість має необхідність у пористих матеріалах зі 

складною внутрішньою структурою. Таку структуру можна одержати в 

литих виробах. Подібний матеріал був отриманий з розплавів насичених 

газом. При їхній кристалізації одержували пористу структуру з 

параметрами, які можна було змінювати. Такі матеріали були названі 

газарами. Складну внутрішню структуру газарів можна одержати не тільки 

при використанні кількох взаємодіючих фронтів кристалізації, але й при 

зміні їх напрямку кристалізації. Вивчалася структура газара в умовах зміни 

напрямку руху фронту кристалізації у формі складної конфігурації. Таким 

чином були отримані та вивчені злитки мідних газарів хрестоподібної, та 

Г- образної форми. 

 

Методика проведення експериментів 

Для одержання зразків газарів використовувалася установка у вигляді 

автоклава високого тиску де розплав металу насичували газами при 

високих температурах. Насичений газом розплав металу розливали в 

спеціальні форми де проходила спрямована кристалізація. У результаті 

газоевтектичної реакції при кристалізації одержували литий пористий 

матеріал. Для одержання злитка хрестоподібної форми застосовувався один 

холодильник кристалізатора (рис. 1). В дослідах вивчали вплив зміни 

величини тисків кристалізації Ркр. і насичення Рнас. на структуру газару.  

 

 
Рис. 1 Схема кристалізації злитка газару хрестоподібної форми при 

наявності одногокристалізатора в центрі: 1 – керамічна форма; 

2 – напрямокрух фронту кристалізації; 3 – кристалізатор 
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Результати досліджень 

У результаті дослідження злитків газарів хрестоподібної форми 

встановлено, що при малих тисках насичення та кристалізації (Ркр. = Рнас. 

= 0,1 МПа) структура злитка поряд з упорядкованою пористістю має багато 

дефектів у вигляді підкіркових міхурів (рис. 2). Міхури утворюються в 

процесі виділення надлишкового водню при кристалізації розплаву в зонах 

які не мають сполучення з зовнішньою середою, що не дає вийти з форми 

надлишковому газу. Радіальний ріст газоевтектичних пористих колоній від 

холодильника кристалізатора поширюється на весь обсяг зразка, що 

обумовила появу віялоподібній структури злитка. 

 

 
 

Рис. 2 Віялоподібна структура злитка мідного газару хрестоподібної форми 

з підкірковими міхурами 

 

При збільшенні тиску кристалізації Ркр. в 1,5ч5 разів однорідність 

структури хрестоподібного злитка газара зростає, але при цьому 

спостерігається зменшення пористості з 50-53% до 40-45%. Найбільш 

однорідна структура злитків газарів спостерігається при співвідношенні 

тисків Ркр./Рнас. = 2,5 ч 3,5. Фронт кристалізації     хрестовини при  

одному холодильнику кристалізатора в центрі форми має віялоподібну 

структуру газоевтектичних пористих колоній, яка порушується тільки 

поблизу стінок форми в зонах, які не мають сполучення з давнішньою 

середою. 

Очевидно, стабільність структури складних виливків газарів 

порушується набагато швидше, чим для звичайних простих циліндричних 

зразків з аксіальною пористістю з такими ж параметрами процесу 

кристалізації. Найімовірніше, це зв'язано зі зниженням швидкості 
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кристалізації розплаву в місці розгалуження форми, на що указують 

огрубіння газоевтектичних колоній, збільшення діаметра пор, що 

утворюються та їх хаотичність розташування. 

Для обґрунтування цих тверджень проводили експерименти по виміру 

швидкості кристалізації виливків газарів. Швидкість кристалізації 

варіювали за допомогою зміни температури розплаву, що заливається у 

форму. При збільшенні швидкості кристалізації з 0,5 – 1,0 мм/с до 2 – 3 

мм/с однорідність структури злитка підвищувалася, а пори у той же час 

практично не змінювалися в діаметрі (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3  Віялоподібна структура злитка  мідного газару хрестоподібної 

форми зі стабільною структурою 

 

У такий     спосіб   при     кристалізації      газарів      структура       

злитка хрестоподібної форми формується в результаті росту 

газоевтектичних колоній по наступних стадіях: 

1  –  радіальний ріст пор від холодильника кристалізатора;  

2 – радіальний ріст пор в обсязі злитка, що забезпечує його 

віялоподібну структуру.  

Можна бачити огрубіння структури поблизу стінок форми й у верхній 

частині злитка внаслідок блокування відводу пухирів   водню.   Крім  того   

це  може  бути  пов’язано  з недостатньо прогрітою формою для лиття. 

Відомо, що для підвищення однорідності структури злитка необхідно 

збільшити швидкість кристалізації розплаву [1]. Це можливо не тільки 

зниженням температури розплаву, а і завдяки підвищенню тиску насичення 

й кристалізації особливо у водні, який має велику теплопровідність [2]. 

Підвищення тисків насичення та кристалізації (а особливо кристалізації) 
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при одночасному зниженню температури розплаву дає ще більше 

підвищення швидкості кристалізації розплаву. 

Одним з факторів, що визначають формування структури злитків з 

газарів, є напрямок відводу тепла [3].  Тому, для зміни напрямку росту пор 

необхідно міняти напрямок відводу тепла, що можна реалізувати за 

допомогою додаткових холодильників кристалізатора, які включаються на 

охолодження при наближенні до них фронту кристалізації розплаву. 

Тому, якщо форма має вигини й тільки один холодильник 

кристалізатора (рис.4), то фронт кристалізації газару повинен повторити 

вигини форми, і в результаті  виходить вигнута пориста структура злитка,  

характер якої повинен залежати як від кута вигину форми, так і від 

параметрів процесу.  

 

 
 

Рис. 4 Схема кристалізації злитка газара із фронтом, що звивається: 

1 – кристалізатор; 2 – форма; 3 – лінії напрямку фронту кристалізації 

 

Макроструктура отриманих злитків мідних газарів Г- образної форми 

свідчить про те, що зміна напрямку вигину форми стосовно напрямку 

відводу тепла практично не впливає на  напрямок росту газоевтектичних   

колоній   у  початковий  період  кристалізації  газара  (рис.5). У злитках 

газарів Г- образної форми після затвердіння в умовах низького тиску 

насичення та кристалізації поворот фронту   відбувається  під різними 

кутами – 90
0
 і 60

0
. Видно, що у початковий період кристалізації ріст 

газоевтектичних колоній в обох випадках відбувається в напрямку, 

протилежному відводу тепла від розплаву й перпендикулярно поверхні 

злитків, що контактує із холодильником кристалізатора (рис.5). Таким 

чином, кут вигину форми, у якій росли газоевтектичні колонії в початковий 

період затвердіння газарів, не впливав  на напрямок їх росту. 
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                                а                                                      б 

 

Рис. 5 Загальний вид макроструктури  злитків з мідного газара із фронтом, 

що звивається: а – кут вигину 90
0
;  б – кут вигину 60

0
 

 

У момент повороту фронту кристалізації в обох випадках змінився 

характер структури злитків газарів, що свідчить про зміну протікання   

газоевтектичної    кристалізації.  Видно, що у  цей  період затвердіння, 

виникли труднощі з відводом водню від фронту кристалізації в процесі 

твердіння, що привело до блокування звичайного росту газоевтектичних 

колоній і утвору структури грубого конгломерату фаз (рис.5) з великими 

газовими міхурами. Ці дані підтверджують виводи, зроблені за 

результатами досліджень неоднорідності структури злитків газарів простої 

форми, що пов'язані зі зміною змісту й перерозподілу водню в розплаві 

металу. Підвищення тиску газу сприяло одержанню більш однорідної й 

дисперсної структури Г-образних злитків. У них також спостерігається 

зона стабільного росту газоевтектичних колоній у напрямку, протилежному 

відводу тепла, незалежно від кута вигину форми (рис. 6). Потім при вигині 

фронту кристалізації спрямований ріст колоній пригнічується й 

утворюється пориста ненаправлена структура газара (рис.6а), що пов'язане 

з утрудненістю відводу водню. 

Видно, кут вигину форми 90
0
 виявився більш сприятливим для відходу 

водню, чим кут 60
0
. В останньому випадку спостерігали більш великі пори 

структури грубого конгломерату (рис. 6 б). Оскільки в реальній практиці 

швидкість кристалізації виливків газарів регулювати досить складно, то 

необхідні дослідження з визначення впливу температури заливання 

розплаву на швидкість кристалізації. Низькі температури заливання 

розплаву (перегрів вище Тпл на 30-60
0
С) приводили до формування міхурів 
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у результаті утвору кірки твердого металу в початковий період 

кристалізації по периметру злитка й у зоні контакту з газовою фазою. 

 

 
а                                                      б 

Рис. 6 Макроструктура  злитків з мідного газару з однорідною пористістю 

при фронті, що звивається: а – кут 90
0
; б – кут 60

0
 

 

Це спостерігалося навіть при співвідношенні тисків насичення та 

кристалізації  Ркр./Рнас. = 2,5 ч 3,5.        

При заливанні розплаву з перегрівом вище Тпл. на 150 ч 250
0
С 

однорідність структури злитка з газара зростає, підкіркові міхури відсутні, 

немає зонального поділу пор по їх діаметру (рис. 6 а,б). Крім того висока 

температура розплаву прогріває поверхню форми та не дає утворюватися 

зустрічному фронту кристалізації, який порушує якість структури газару. 

 

Висновки 
Проведені досліди показують, що спрямованість структури пор в 

виливках газарів залежить тільки від напрямку відводу тепла при 

кристалізації. Холодильниками у цьому разі можуть бути не тільки 

холодильник кристалізатора, а і поверхня форми якщо вона була «холодна» 

відносно розплаву. Це може створити зустрічний фронт кристалізації, який 

при зустрічі з основним може утворити досить великі пори, які будуть 

порушати однорідність структури газару і виступати як його дефекти.  
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УДК 621.315.529 

 

ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА СТРУКТУРУ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ТОНКИХ 

ПЛІВОК СРІБЛА 

 

О. М. Катюха 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто вплив відпалу на структуру та фазовий склад тонких 

плівок срібла. Описані структурно-фазні перетворення термооброблених 

тонкоплівкових структур Ag при різних температурах відпалу 

 

Рассмотрено влияние отжига на структуру и фазовый состав 

тонких пленок серебра. Описанные структурно-фазные преобразования 

термообработанных тонкопленочных структур Ag при различных 

температурах отжига 

 

The effect of annealing on the structure and phase composition of thin films 

of silver. Described structural phase transformation heat-treated Ag thin film 

structures at different annealing temperature 

 

Вступ 

В сучасному матеріалознавстві велика увага приділяється 

тонкоплівковим структурам на основі срібла та вивченню їх будови та 

фазового складу, що змінюються при термообробці, оскільки саме ці 

характеристики є основними для формування необхідних властивостей 

матеріалу. 

 

Постановка задачі  

Дослідити та описати структурно-фазні перетворення 

термооброблених тонкоплівкових структур Ag при різних температурах 

відпалу. 

 

Результати досліджень 

Об’єктом дослідження слугували тонкі плівки Ag (30нм), які були 

напилені методом термічного випаровування у вакуумі на плівку вуглецю, 

яка в свою чергу, була нанесена на NaCl-монокристал. Був проведений 

відпал даних плівок при температурі 669 К. Дослідження мікроструктури 
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та отримання електронограм зразків до відпалу проведені за допомогою 

електронного мікроскопа ПЕМ-125К . 

Стала приладу розрахована з еталонної мікроелектронограми Al і 

дорівнює Cd=90,27 А*мм .  

З рисунка 2 ми бачимо, що наявність точок по периметру 

дифракційних кілець свідчить про те, що ми маємо справу з досить 

крупнозернистою структурою ( рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1  Мікроструктура вакуумного конденсату Ag (30 нм) до відпалу 

 

 
 

Рис. 2  Мікроелектронограма вакуумного конденсату Ag (30 нм) до 

відпалу 

 

З мікроструктури та електронограми (рис. 3 і 4) для нашого зразка, 

який є полікристалом, після відпалу кільця, ще сильніше розбилися на 

точки, прошла рекристалізація, але всеодно проглядається, що ці точки 

утворюють кільця, це свідчить про те що зерна стали більшими, також про 

це свідчить частота повторення даних точок – чим менша частота тим 

зерна більші, і навпаки, бо збільшилися об’єкти розсіяння [1,2]. 
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Рис. 3  Мікроструктура вакуумного конденсату Ag (30 нм) після відпалу 

 

 
 

Рис. 4 Мікроелектронограма вакуумного конденсату Ag (30 нм) після 

відпалу при Т=669К 

 

 
 

Рис. 5 Спільна мікроелектронограма вакуумного конденсату Ag(30 нм):  

a  – до відпалу; b - після відпалу при Т=669 К 
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Зіставлення двох електронограм показує, що фазовий склад плівки не 

змінився (табл.1), але на електронограмі відбулися певні зміни ( рис. 5), а 

саме, зменшилася товшина дифракшійних кілець, по периметру кілець 

точок стало набагато більше, що свідчить про те що зерна стали ще 

більшими .  

 

Таблиця 1  Фазовий склад плівки срібла після відпалу при Т=669К 

№ D, мм aAg, A dhkl, A (hkl) Фаза 

1 38,5 4,09 2,36 111 Ag 

2 44,5 4,09 2,05 200 Ag 

3 62,5 4,09 1,71 220 Ag 

4 72,5 4,09 1,23 311 Ag 

5 75 4,09 1,18 222 Ag 

6 88 4,09 1,02 400 Ag 

7 96 4,09 0,94 331 Ag 

8 99 4,09 0,91 420 Ag 

 

Також з мікроструктури видно, що зерна дійсно стали більшими , 

вони стали більш рівновісними і щільність такої структури зменшилася , 

на що також вказує збільшення кількості точок на електронограмі. 

Оцінити відносне збільшення розміру зерен до і після відпалу можна, 

розклавши профіль інтенсивності ліній на електронограмі (рис. 6. і 7 ) за 

допомогою програми ImageJ. 

 

 
 

Рис. 6 Профіль інтенсивності ліній на електронограмі Ag(30 нм) до відпалу 
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Рис. 7 Профіль інтенсивності ліній на електронограмі Ag(30 нм) після 

відпалу 

 

Проводимо лінію фона під профілями і вимірюємо напівширину піків 

профіля інтенсивності до і після відпалу, шо і є шириною лінії. Ми бачимо 

шо у відпалених зразків ширина менша , що знову ж таки вказує, що 

збільшився розмір зерна [3]. Вирахувавши відношення ширини лінії до 

відпалу і після (табл. 2), ми бачимо, що лінії після термообробки в 

середньому на 27,6% менші ніж до термічної обробки, а відповідно зерна 

після термічної обробки на 27,6% більші. 

 

Таблиця 2 Відносне зменшення напівширини лінії профіля 

інтенсивності 

№ 
 

(hkl) 

Напівширина 

профіля до 

відпалу, мм 

Напівширина 

профіля після 

відпалу, мм 

Відносне зменшення 

напівширини 

профіля, % 

1 111 5 4 20 

2 200 6 4,5 25 

3 220 4 3,5 12,5 

4 311 5,5 5 9,1 

5 222 3 2,5 16,7 

6 400 1,5 1 33,3 

7 331 3,5 1 71,4 

8 420 1,5 1 33,3 
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Висновки 

З мікроелектронограми  срібла до відпалу видно, що зерна металу 

мають досить великий розмір ще до термічної обробки. 

В результаті відпалу при Т=669К зерна стають ще більшими , розмір 

зростає зерна зростає з 60 до 75 нм, щільність зменшується, а зерна стають 

більш рівновісної форми; Фазовий склад при даній термообробці не 

міняється. 

 

Висловлюю подяку науковому керівнику доц. Котенку І.Є. 
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УДК 669.714 

 

ВІДНОВЛЕННЯ І ЛЕГУВАННЯ МІДНИХ ПЛИТ 

КРИСТАЛІЗАТОРА МБЛЗ ПЛАЗМОВО-ДУГОВОЮ 

ТЕХНОЛОГІЄЮ 

 

Р. Ю. Качан, В. Г. Кожемякін, В. О. Шаповалов 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

В статі представлені дефекти та причини їх утворення. Розглянуті 

способи підвищення стійкості стінок кристалізатора, такі як, 

відновлення поверхневого шару та його легування. Представленні деякі 

легуючі елементи для зміцнення і підвищення температури 

рекристалізації мідних плит кристалізатора при практично не змінній 

теплопровідності. Показані залежності механічних  та електричних 

властивостей від вмісту легуючого елемента. Запропонована технологія 

та устаткування плазмово – дугового рафінування поверхні для 

відновлення і легування поверхневого шару мідних плит кристалізатора  

 

В статье показаны дефекты рабочего слоя медных плит 

кристаллизатора и причины их образования. Рассмотрены способы 

повышения устойчивости стенок кристаллизатора, такие как, 

восстановления поверхностного слоя и его легирования. Представленные 

некоторые легирующие элементы для укрепления и повышения 

температуры рекристаллизации медных плит кристаллизатора при 

практически не изменившейся теплопроводности. Показаны зависимости 

механических и электрических свойств от содержания легирующего 

элемента. Предложена технология и оборудование плазменно - дуговой 

рафинирования поверхности для восстановления и легирования 

поверхностного слоя медных плит кристаллизатора 

 

The article presents the causes of defects and their formation. Ways of 

improving the stability of the walls of the mold, such as the recovery of the 

surface layer and its doping. Presented some alloying elements to strengthen 

and increase the recrystallization temperature of copper plate of the mold at 

virtually changing the thermal conductivity. Showing depending on the 

mechanical and the electrical properties of the content of the alloying element. 

A technology and equipment plasma - arc refining the surface to restore the 

surface layer and alloying of copper plates of the mold 
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На даний час в металургійній промисловості широко 

використовується метод безперервного розливання металу, що дає змогу 

отримати великий асортимент заготівок, але постає питання про 

підвищення швидкості розливки та розмір заготівки. Постає проблема про 

підвищення механічних властивостей мідної плити кристалізатора. Під час 

кристалізації металу в кристалізаторі на поверхні утворюється тверда 

скоринка, яка і призводить до руйнування мідної плити, а саме її нижньої 

частини, в результаті чого на поверхні утворюються дефекти; зношення 

нижньої частини, зношення на кутах, подряпини, задири та раковини. На 

сьогоднішній день являється актуальним питанням підвищення 

зносостійкості мідних плит кристалізатора.  

Для вирішення даної проблеми використовують: відновлення 

поверхневого шару та легування поверхневого шару, при цьому не значно 

зменшуючи теплопровідності міді. Для забезпечення високої 

теплопровідності і підвищеної температури рекристалізації ступінь 

легуючих мідних сплаві повинна бути вкрай малою, в межах сотих долі 

відсотка [1]. Одним із способів підвищення зносостійкості являється 

легування поверхневого шару мідної плити кристалізатора. Це може 

забезпечуватись методом плазмово – дугового рафінування поверхневого 

шару. Технологія плазмово – дугового рафінування поверхневого шару дає 

можливість розплавити окремі ділянки поверхневого шару на необхідну 

глибину і повністю видаляє дефекти поверхневого шару плоских і 

циліндричних зливків. 

 

 
  

Рис. 1 Схема роботи плазмово – дугової установки ОБ-1957 і процес 

плазмово – дугового відновлення і видалення дефектів поверхневого шару 

плити кристалізатора: 1 – заготовка, що обробляється; 2 – ванна рідкого 

металу; 3 – лігатура; 4 – плазмотрон; 5 – кристалізатор 
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Легування поверхневого шару відбувається сплавами які мають 

високу температуру рекристалізації і високу тепло – і електропровідність: 

CuCr, CuCrZr, CuZr, CuHf, CuNi, CuNiB, CuAg, CuTi. Для відновлення 

поверхневого шару використовується чиста електротехнічна мідь. 

 

 
 

Рис. 2 Модель мідної плити кристалізатора 

 

Для визначення якості легування і відновлення шару слід надати 

оцінку хімічному складу, механічним і фізичним властивостям. Змінюючи 

технологічні параметри процесу наплавлення такі як: силу струму, 

швидкість переміщення заготовки, частоту коливань плазмотронів, витрата 

і склад плазмоутворюючого газувідстань від зрізу сопла до заготовки, 

також існує можливість керувати розмірами металевої вани, що дає 

можливість легувати поверхневий на відповідну глибину від 2 до 8 мм. На 

рисунку показанні перерізи відновлених і легованих моделей плит 

кристалізатора.  

При легуванні поверхневого шару використовується коливальний рух 

плазмотрона який дозволяє збільшити термічний ККД нагріву, і як 

наслідок, підвищення продуктивності процесу, зниження питомої витрати 

електроенергії. Так як для оплавлення всієї ширини плити необхідно 

коливальний рух плазмотрона. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

540 

 

 
 

Рис. 3 Макрошліфи поперечного перерізу мідних плит легованими 

елементами: а – відновлений повздовжній шар; б – відновлений 

поперечний шар; в – нікель – бор; г – срібло; д – титан;  

е – хром–цирконій; ж – цирконій; з – хром; и – гафній; к – нікель 

 

Після відновлення поверхневого шару и основи моделі плити 

кристалізатора були отримані деякі механічні властивості. 

 

Таблиця 1 Властивості відновленого шару і основи моделі плити 

кристалізатора 

Властивості/ метал Наплавлений шар Границя Основа 

Твердість, HRB 14 14 15 

Межа міцності не розтяг 𝜎в МПа
 164 - 170 

Ударна в’язкість  KCU, Дж/см
2
 51,6 - 54,2 

Питома електропровідність, МСм/м 54,064 - 51,921 

Зносостійкість км/г 0,642 - 0,736 
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 Для зміцнення поверхневого шару мідної плити кристалізатора 

МБЛЗ в якості легуючого елемента можна використовувати гафній (Hf). 

Процес введення легуючого елемента відбувається шляхом сплаву 

лігатури з поверхневим шаром. Витрата гафнія по масі в мідь становить: 

0,5%, 1%, 1,5%. Кінцеві результати сплаву мідь – гафній показали значне 

підвищення твердості відповідно кількості витрату гафнія в мідь (рис 4) 

 

 
 

Рис. 4 Графік залежності твердості від витрати гафнія при легуванні міді. 

 

Можна припусти, що зносостійкість зміцненого шару, яка 

пропорційна рівню твердості приблизно в 3,5 рази вища за зносостійкість 

мідної основи. 

Результати хімічного аналізу зміцненого поверхневого шару показали, 

що вміст гафнія в зразках: №1 – 0,077%; №2 – 0,09%; №3 – 0,11%. 

 

Таблиця 2 Залежність зносу від кількості гафнія в міді 

Параметри/ 

зразки 
Вміст Hf, % 

Втрати маси 

зразка, j0, г/км 

Зносостійкість, 

j0из ед. 

Cu* - 1,359 1 

№1 0,077 0,645 2,11 

№2 0,09 0,223 6,1 

№3 0,11 0,121 11,23 
*Cu– мідь основи кристалізатора. 
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Рис. 5 Графік залежності втрат маси поверхневого шару модель мідних 

плит кристалізатора від вмісту гафнія в міді 

 

Якщо говорити про електропровідність то її зміна в залежності від 

вмісту гафнія не значна.  

 

Таблиця 3 Питома електроопір і електропровідність міді моделі 

кристалізатора і зміцненого шару 

*Cu– мідь основи кристалізатора. 

 

З даних таблиці видно, що при внесені гафнія в мідь 

електропровідність зменшилась на 8% з 51,921 до 47,790 МСм/м. Такі 

показники електропровідності допустимі, якщо їх зрівняти з 

електропровідністю к = 35…54 МСм/м [3] кристалізаторів яка виготовляє 

фірма “KME”. 
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Питома 

електропровідність 

κ, % від Cu (моделі 

кристалізатора) 

Cu* - 0,01926 51,921 100 

№1 0,077 0,02025 49,383 95,11 

№2 0,09 0,02066 48,414 93,25 

№3 0,11 0,02093 47,790 92,04 
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Висновки 

В результаті можна сказати, що технологія відновлення та легування 

поверхневого шару дає можливість підвищити механічні властивості 

мідних плит кристалізатора при цьому всього на декілька відсотків 

зменшується електропровідність. Для цього можна використовувати 

сплави: CuCr, CuCrZr, CuZr, CuHf, CuNi, CuNiB, CuAg, CuTi. 

Доведено, що вміст гафнія в міді від 0,077…0,11% підвищує твердість 

міді в 1…3,5 рази, зносостійкість відносно чистої міді підвищується в 

2…11 рази, а електропровідність зменшується на 5…8%. 

Таким чином, плазмово – дугова технологія відновлення і легування 

поверхневого шару дає можливість підвищити стійкість мідних плит 

кристалізатора при незначному знижені теплопровідності. Основною 

перевагою плазмово – дугового переплаву є те, що можна відновити та 

легувати відповідну проблемну зону, а саме нижню, дефектну, частину 

мідної плити кристалізатора.  
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ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В УГОЛЬНОЙ ШИХТЕ РОССИЙСКИХ 

УГЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕРЕАКЦИОННУЮ 

ПРОЧНОСТЬ КОКСА 

 

И. Б. Ковалёва  

 

Государственное высшее учебное заведение  

Криворожский металлургический институт  

Криворожского национального университета 

 

У статті відображено дослідження впливу часткової участі у 

вугільній шихті російського вугілля на післяреакційну міцність коксу 

доменного. Для отримання коксу з високим показником післяреакційної 

міцності, який складає більше 60 %, рекомендується збільшувати 

часткову участь вугілля Росії, особливо високоякісних Печерських і 

Кузнецьких марок К і Ж, а також низькосірчистих вугільних 

концентратів Донбасу 

 

В статье отображено исследование влияния долевого участия в 

угольной шихте российских углей на послереакционную прочность кокса 

доменного. Для получения кокса с высоким показателем послереакционной 

прочности, который составляет более 60 %, рекомендуется увеличивать 

долевое участия углей России, особенно высококачественных Печерских и 

Кузнецких марок К и Ж, а также низкосернистых угольных концентратов 

Донбасса 

 

In article research of influence of individual share in coal furnace charge 

of the Russian coals on the postreactionary durability of coke domain is 

displayed. For receiving coke with a high rate of postreactionary durability 

which makes more than 60 %, it is recommended to increase share 

participations of coals of Russia, especially high-quality Pechersky and 

Kuznetsk ranks С and R, and also low-sulphurous coal concentrates of Donbass 

 

В условиях работы коксохимического производства важную роль 

играет качественное составление угольных шихт для производства 

доменного кокса. Кроме того, современное развитие доменного 

производства в значительной степени зависит от производства и 

улучшения качества доменного кокса. Возрастающие требования к 

качеству и увеличение объема производства кокса выдвигает новые задачи 
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по совершенствованию технологии составления угольных шихт. 

Решать эти задачи приходится в условиях сокращения запасов и 

добычи хорошо спекающихся углей, необходимых для производства кокса 

требуемого качества при современном процессе слоевого коксования. 

Обеспечение современных доменных печей высококачественным 

доменным топливом и проблема улучшения физико-механических свойств 

кокса неразрывно связаны с вопросами расширения сырьевой базы 

коксования и рационального использования в процессе коксового 

производства углей различных бассейнов. 

Внедрение в практику контроля исходных концентратов позволило 

стабилизировать основные показатели качества получаемого кокса, однако 

качество его механической прочности не всегда удовлетворяет доменное 

производство. Поэтому в последнее время в металлургии считают, что 

определяющими показателями качества кокса в мире признан индекс 

реакционности (CRI) и прочность после реакции с диоксидом углерода 

(CSR). На некоторых заводах определено, что эти показатели существенно 

влияют на эксплуатационные характеристики доменной печи. При росте 

критерия CSR уменьшается разрушение кокса, улучшается проницаемость 

газов и жидких шлака и металла в зоне плавления печи, повышается ее 

производительность, снижается удельный расход кокса на выплавку 

чугуна [1]. 

Роль реакционной способности сводится, прежде всего, к 

интенсификации процесса разрушения кокса в нижних горизонтах 

доменной печи вследствие его газификации. Реакционная способность и 

прочность кокса тесно взаимосвязаны: чем выше реакционная способность 

кокса, тем интенсивнее он разрушается при опускании в нижние 

горизонты доменной печи. 

Современные требования доменщиков к качеству кокса - это 

снижение содержания серы в коксе до 1,0 %, поэтому содержание общей 

серы в угольной шихте должно составлять 1,15-1,25 %. 

Учитывая необходимость снижения содержания общей серы в 

угольной шихте, следует увеличивать долевое участие в угольной шихте 

углей Донецкого бассейна и углей России с низким содержанием общей 

серы. 

Для проведения исследования влияния долевого участия в угольной 

шихте российских углей на послереакционную прочность кокса 

доменного, было составлено 4 варианта угольных шихт для опытных 

ящичных коксований. І вариант: украинские угли – 82 %, российские угли 

– 18 %; ІІ вариант: украинские угли – 65 %, российские угли – 35 %; ІІІ 

вариант: украинские угли – 50 %, российские угли – 50 %; IV вариант: 

украинские угли – 45 %, российские угли – 55 % (марочный состав 
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которых приведен в таблице 1). 

 

Таблица 1 Марочный состав угольных шихт 

 

Наименование ЦОФ Марка 

Процент участия марок в угольной 

шихте 
 

1вар.(производственная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1вар.(произволственая) 

2 вар. 3 вар. 4 вар. 
 1 испытание 2 испытание 

 

 

 

Доброполье Г 16 16 10 - - 

Киевская Ж 21 22 22 20 20 

Джержинская Ж 12 11 - - - 

Чумаковская К 13 12 30 20 15 

Пролетарская К 8 14 - 10 10 

Калининская К 2 - - - - 

Узловская К 5 2 - - - 

Узловская ОС 5 5 3 - - 

Сибирь ОС+КС - 8 - - - 

Сибирь ОС 6 - 15 15 15 

Каро ГЖ 5 6 20 30 30 

Красногорская КО+КС 7 4 - 5 10 

ВСЕГО  100 100 100 100 100 

% участия российских углей 18 18 35 50 55 

 

Пробы опытных угольных шихт отбирались с остановленной ленты 

конвейера согласно методики «Определение выхода валового кокса из 

угольной шихты методом малых навесок и его механической прочности в 

производственных условиях КХП». 

Для соблюдения заданного марочного состава отбор угольных шихт 

производился с промежутком времени 30 минут между вариантами. 

В опытных угольных шихтах определялся гранулометрический 

состав, помол (содержание класса 3-0 мм), насыпная плотность (таблица 

2), технический анализ, пластометрические показатели, средний 

показатель отражения витринита (таблица 3). 

Для исследования влияния долевого участия в угольной шихте 

российских углей на послереакционную прочность кокса доменного 

проводились опытные ящичные коксования угольных шихт с различным 

процентом участия российских углей. Угольные шихты загружалась в 

металлические ящики с размером 200x200x200 мм в количестве 6,000 кг. 
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Таблица 2 Гранулометрический состав угольных шихт 

Наименование 

пробы 

Гранулометрический состав, % Помол, 

% (кл. 

3-0 мм) 

Насыпная 
плотность  
(на сухую 

массу), т/м
3
 

+6 мм 6-3 мм 3-0,5 мм 0,5-0 мм 

                       1 ИСПЫТАНИЕ    

Шихта 

производствен. 1 

вариант 

6,7 5,9 42,8 44,6 87,4 0,719 

Шихта 2 вариант 7,0 8,0 44,3 40,7 85,0 0,729 

Шихта 3 вариант 5,5 6,6 44,2 43,7 87,9 0,725 

Шихта 4 вариант 5,0 6,5 44,4 44,8 88,5 0,724 

       2 ИСПЫТАНИЕ    

Шихта 
производствен. 1 
вариант 

7,0 7,4 39,5 46,1 85,6 0,723 

Шихта 2 вариант 6,0 7,7 43,5 42,8 86,3 0,733 

Шихта 3 вариант 5,6 7,3 44,0 43,1 87,1 0,730 

Шихта 4 вариант 5,6 7,7             

1 

44,1 42,6 86,7 0,729 

 

Таблица 3 Качественные показатели угольных шихт 

Наименование 

пробы 

Технический анализ, % Пластометрия, мм 

Ro,% Wt 
A

d
 Sd

t V
daf

 X Y 
Насып. Коксов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 ИСПЫТАНИЕ    

Шихта 

производственная 

1 вариант 

10,5/10,0 8,7 1,66 29,7 31,0 17,0 1,11 

Шихта 2 вариант 9,8/9,1 8,8 1,18 29,6 34,0 17,0 1,09 

Шихта 3 вариант 9,7/9,0 9,1 1,15 30,0 30,0 17,0 1,08 

Шихта 4 вариант 10,1/9,4 9,5 1,24 30,4 34,0 17,0 1,07 

2 ИСПЫТАНИЕ 

Шихта 
производственная 
1 вариант 

10,0 8,6 1,68 30,0 39,0 15,0 1,09 

Шихта 2 вариант 9,5 9,5 1,22 30,8 34,0 16,0 1,07 

Шихта 3 вариант 9,6 9,6 1,19 29,3 30,0 15,0 1,09 

Шихта 4 вариант 9,4 9,4 1,13 29,8 33,0 17,0 1,09 

 

Опытные ящичные коксования проводились в коксовом цехе № 1 на 

коксовой батарее № 1. В таблице 4 приведен режим коксования угольных 

шихт. 
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Таблица 4 Режим коксования угольных шихт 
 

Наименование пробы 

Период 

коксования,  

час 

Температурный 

режим, 
о
С № печи 

м.с. к.с. 

 1 ИСПЫТАНИЕ  

Шихта производственная 1 вариант 
16

35
 1293 1323 106 

Шихта 2 вариант 

Шихта 3 вариант 
16

35
 1295 1333 111 

Шихта 4 вариант 

 2 ИСПЫТАНИЕ  

Шихта производственная 1 вариант 
17

00 
1292 1325 114 

Шихта 2 вариант 

Шихта 3 вариант 
17

00 
1287 1308 119 

Шихта 4 вариант 

 

Для определения выхода кокса из шихты полученный опытный кокс 

был высушен до постоянного веса. 

Из полученных образцов опытного кокса были отобраны и 

разделаны пробы для определения технического анализа, реакционной 

способности кокса и прочности кокса после реакции. Опытные коксы 

подвергали испытанию на прочность путем обработки его в 

четырехсекционном барабане "Серика" при 500 оборотах.  

Лучшие результаты были достигнуты при коксовании угольной 

шихты IV варианта, что позволяет увеличить послереакционную 

прочность кокса до 53,6 % за счет: 

- увеличения долевого участия в угольной шихте низкосернистых 

углей России до 55 % (из них не более 30 % марки ГЖ ЦОФ «Каро»); 

- увеличения долевого участия хорошо коксующегося и 

низкосернистого угольного концентрата Украины ЦОФ «Чумаковская» 

марки К. 

Таким образом, для получения кокса с высоким показателем 

послереакционной прочности, который составляет более 60 %, 

рекомендуется увеличивать долевое участия углей России, особенно 

высококачественных Печерских и Кузнецких марок К и Ж, а также 

низкосернистых угольных концентратов Донбасса. 
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В даний час спостерігається виснаження запасів коксівного вугілля 

марки К і Ж та залучення до промислових шихт поганоспікливого вугілля. 

В статті розглядається спосіб попередньої підготовки вугільного 

завантаження методом підпресування шихти зі збільшеним вмістом 

слабоспікливого газового вугілля (55-65%), який спрямований на 

покращення фізико-механічних властивостей коксу за рахунок збільшення 

насипної щільності вугільного завантаження 

 

В настоящее время наблюдается истощение запасов коксующихся 

углей марки К и Ж и привлечения к промышленным шихтам 

плохоспекающихся углей. В статье рассматривается способ 

предварительной подготовки угольной загрузки методом подпрессовки 

шихты с повышенным содержанием слабоспекающихся газовых углей (55-

65 %), который направлен на улучшение физико-механических свойств 

кокса за счет увеличения насыпной плотности угольной загрузки 

 

Currently, there is depletion of coking coal of С and F and the involvement 

of industrial coal poorly caking charges. In the article the way preconditioning 

coal loading by molding the charge with increased content weakly caking gas 

coal ( 55-65 %), which aims to improve the physical and mechanical properties 

of coke by increasing the bulk density of coal loading 

 

Стан сировинної бази коксування коксохімічних підприємств України 

є визначальним для шляхів і темпів розвитку чорної металургії країни. 

Нажаль, в даний час спостерігається виснаження запасів коксівного 

вугілля марок К і Ж та залучення до промислових шихт значно більшої 

кількості поганоспікливого вугілля. Для вирішення цієї проблеми у ХХ 

столітті науковцями було розроблено такі технології, як: термічна 

підготовка, глибока сушка, трамбування та брикетування [1]. 
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Усі вище названі технології спрямовані на покращення спікливості 

вугільних шихт та, відповідно, підвищення насипної щільності вугільного 

завантаження у існуючих умовах погіршення сировинної бази. Аналіз цих 

технологій показав, що фізико-механічні властивості коксу для усіх 

розглянутих способів попередньої підготовки вугільної шихти за 

показниками М25 та М10 складають у середньому 83-93 % і 5,4-9,7 %, 

відповідно.  

Але дані технології мають ряд недоліків. Наприклад, при трамбуванні 

шихти спостерігається зниження продуктивності коксових машин; 

ускладнення обслуговування бездимного завантаження і циклічної видачі 

коксу; збільшення об'єму трудомістких робіт в коксовому цеху; 

необхідність тонкого подрібнення вугілля (98-100 % класу 3 мм). 

Застосування часткового брикетування вимагає ресурсів зв’язуючих 

речовин кам'яновугільного або нафтового походження; пресового 

устаткування продуктивністю 50 т/год і спеціальних методів по 

запобіганню сегрегації в камері коксування. 

На основі цих недоліків було розроблено технологію підготовки 

вугільної шихти методом підпресування зі значним вмістом 

слабоспікливого вугілля марки Г (55-65 %), яка спрямована на покращення 

фізико-механічних властивостей коксу за рахунок збільшення насипної 

щільності вугільного завантаження. 

Основними елементами схеми методу підпресування вугільної шихти, 

зображеної на рисунку 1, є грохот, шнековий змішувач, конвеєр, 

підпресувальний механізм [2] та приймальний бункер. 

За даною технологічною схемою вугілля крупністю 0÷15 мм і 

вологістю W
r
 = 8 % просівають на грохоті 1. Вугілля крупністю +3÷15 мм 

відводиться у спеціальну ємність, а вугілля крупністю 0÷3 мм 

направляється на змішання у шнековий змішувач 2. До готової шихти у 

змішувач додають водо-масляну емульсію у кількості 2 % від маси шихти. 

Після шнекового змішувача отримана шихта за допомогою конвеєра 3 

подається до підпресувального механізму 4, звідки підпресована вугільна 

шихта потрапляє у приймальний бункер 5 і направляється на коксування. 

Визначення ефективності методу підпресування проводилось у 

лабораторних умовах. 

Для експериментів була взята вугільна шихта наступного марочного 

складу:  

Г – 55 %; Ж – 20 %; К – 5 %; К+КП+ПС – 10 %; КЖ+К+КП – 10 % з 

такими технологічними характеристиками: 

- подрібнення шихти складало 95–97 % класу 0-3 мм; 

- вологість - 8,2 %; 

- вихід летючих речовин - 34,5 %; 
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- зольність - 8,7 %; 

- сірчистість - 2,16 %; 

- товщина пластичного шару - 14,4 мм. 

 

 

Рис. 1 Технологічна схема методу підпресування вугільної шихти:             

1 - грохот; 2 - шнековий змішувач; 3 - конвеєр; 4 - підпресувальний 

механізм; 5 - приймальний бункер 
 

До зразків вугільної шихти додавалася водо-масляна емульсія у 

кількості 2 % від маси зразка шихти.  

Після ретельного змішання шихти з емульсією, зразки піддавались 

підпресуванню. Процес підпресування здійснювався на установці 

підпресувальника наступним чином: підготовлена вугільна шихта 

стрічкою конвеєра подавалась в зазор між валком і барабаном. Зазор 

регулювався та забезпечував необхідну силу пресування. Подана шихта 

піддавалась пластичній деформації. Потім здійснювалось видалення 

підпресованої вугільної шихти та подача її у розвантажувальний барабан. 
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Фактором варіювання експериментальних досліджень став коефіцієнт 

підпресування.  

Коефіцієнт підпресування - це відношення початкової висоти шару 

шихти на стрічці підпресувальника Н до висоти зазору між 

підпресувальним валком і стрічкою підпресувальника h. 

Досліди проводилися при Н, мм:  85;  75;  65;  50;  40 і h = 4,5 мм. 

Діапазон варіювання коефіцієнта підпресування Кпп складав від 8,8 до 

18,8. У ході дослідів після підпресування зразків шихти визначалася насипна 

щільність кожного зразка. Отримана залежність насипної щільності вугільної 

шихти від її коефіцієнта підпресування зображена на рисунку 2. 

 

 
 

Рис. 2 Графік залежності насипної щільності підпресованої вугільної 

шихти ρ від коефіцієнта підпресування Кпп 

 

Далі підпресовані зразки вугільної шихти завантажувалися в 

спеціальні металеві капсули діаметром 50 мм та висотою 250 мм, які 

вставлялися у камеру лабораторної печі для коксування. Лабораторна піч 

представляла собою герметичний агрегат циліндричної форми з відвідною 

трубкою для відводу коксового газу у ємність з водою. Замір температури 

здійснювався по осі завантаження за допомогою термопари.  

Отриманий кокс піддавали випробуванню на міцність в 

лабораторному барабані, швидкість обертання якого складала 26,6 обр/хв. 

Час випробування коксу - 4 хвилини. Далі кокс розсівався на ситах з 

круглими отворами діаметром 25 і 10 мм, міцність оцінювалася по виходу 

класу >25 мм, а стирання - по виходу класу <10 мм.  
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Отримані у результаті дослідів залежності показників міцності коксу 

від насипної щільності підпресованої вугільної шихти та коефіцієнта 

підпресування зображені на рисунках 3, 4, 5, 6 (показники П25 і П10 – це 

показники М25 і М10 визначені в лабораторних умовах). 

 

 

Рис. 3 Графік залежності показника механічної міцності коксу П25 від 

насипної щільності підпресованої вугільної шихти 

 

 

Рис. 4 Графік залежності показника стирання коксу П10 від насипної 

щільності підпресованої вугільної шихти 
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Рис. 5 Графік залежності показника механічної міцності коксу П25 від 

коефіцієнта підпресування вугільної шихти Кпп 

 

 

Рис. 6 Графік залежності показника стирання коксу П10 від коефіцієнта 

підпресування вугільної шихти Кпп 

 

Результати дослідження, в залежності від коефіцієнта підпресування 

(Кпп), були наступні: насипна щільність вугільної шихти підвищилась від               

655 кг/м
3
 до 739 кг/м

3
; показник механічної міцності П25 збільшився від 

86,0 % до 90,2 % і показник стирання П10 зменшився від 9,9 % до 7,8 %. 

Також досліди показали збільшення виходу валового коксу, який зріс з 

77,43 % до 78,4 %. 
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Ефективність метода підпресування значною мірою обумовлена 

підвищенням щільності вугільного завантаження в пічних камерах, яке, не 

міняючи природи органічної маси вугілля, істотно покращує фізико-

хімічні умови протікання процесів спікання і коксоутворення. Підвищення 

насипної щільності вугільної шихти забезпечується за рахунок досягнення 

оптимального значення коефіцієнта підпресування.  

Таким чином ефективність методу підпресування у порівнянні з 

показниками ординарного методу підготовки шихти дала змогу: 

- покращити фізико-хімічні властивості коксу за показниками П25 та 

П10 на 2,1 % та 1,0 %, відповідно; 

- збільшити вихід валового коксу на 0,4 %. 

Також метод підпресування не потребує використання зв’язуючих 

речовин та складного пресового устаткування.  
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У статті розглядаються методи отримання виливків з 

диференційними властивостями поверхні, отриманих поверхневим 

легуванням під час лиття. Утворення зміцненого шару відбувається в 

результаті взаємодії розплавленого металу з легувальним покриттям, 

який нанесений на поверхню ливарної форми 

 

В статье рассматриваются методы получения отливок с 

дифференциальными свойствами поверхности, полученных 

поверхностным легированием при литье. Образование легированного слоя 

происходит в результате взаимодействия расплавленного металла с 

легирующим покрытием, который нанесен на поверхность литейной 

формы 

 

The article deals with methods of casting with differential surface 

properties, surface alloying received during casting. The formation of hardened 

layer is the interaction of alloying the molten metal coating is applied to the 

surface of the mold 

 

Під час експлуатації деталей машин найінтенсивним зовнішнім 

впливам піддаються поверхневі шари, тому найчастіше структура і 

властивості саме поверхневих шарів дають змогу визначити вплив на 

працездатність виробів в цілому. 

Для досягнення високої поверхневої міцності і зносостійкості литих 

деталей в машинобудуванні використовують різні види оброблення: 

термічне, хіміко-термічне, лазерне тощо, електрохімічні покриття та 

наплавлення на поверхні виробів металу із спеціальними властивостями. 

Проте багатьма з цих методів не вдається одержати шар з потрібними 

властивостями завтовшки більше 0,3 мм, що недостатньо, особливо для 

тривалої експлуатації крупних деталей. За даними товщина поверхневого 

шару із спеціальними властивостями повинна бути не менше 5…10 мм. 

Наплавленням на поверхні деталі можна одержати шар заданої товщини, 
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але цей процес дуже трудомісткий, дорогий і, крім того, на деяких 

поверхнях деталей наплавлення металу здійснити практично неможливо 

[1-3].  

Для реалізації цієї проблеми перспективними можуть бути способи 

виробництва виливків із нелегованих сплавів на основі заліза з 

поверхневим композицій або легованим шаром, який утворюється під час 

формування виливка в ливарній формі [4, 5]. 

Виготовлення деталей поверхневим легуванням призводить до 

скорочення витрат основних легувальних елементів. Суть цього методу 

полягає у тому, що на робочі поверхні форми або стрижня при 

виготовленні виливків, які працюють, наприклад, в умовах інтенсивного 

зносу, наносять легувальні покриття у вигляді фарб, паст, облицювального 

шару або використовують вставки, наповнювачами яких є відповідні 

легувальні елементи або їх суміші. Залитий у форму метал взаємодіє з 

легувальним покриттям, внаслідок чого поверхня виливка насичується 

відповідними елементами із утворенням заданої структури. 

Для даного способу використовуються лиття в піщано-глинясті форми 

(рис.1, рис. 2) та більш перспективний у цьому напрямку метод лиття за 

моделями що газифікуються (ЛМГ), який дозволяє отримувати 

високоточні виливки з хорошою чистотою поверхні (рис. 3). 

Великий практичний інтерес представляє одержання в процесі лиття 

дифузійних шарів на основі карбідів бору, титану та борид титану, що 

мають, високу твердість і зносостійкість. Підвищення працездатності 

деталей машин і механізмів, їх надійності та довговічності забезпечується 

певною мірою оптимізацією технології нанесення покриттів що вміщують 

бор, і хімічним складом насичування суміші [2]. 

 
 

Рис. 1 Модель для виготовлення методом лиття в піщано-глинясті форми: 

1 – ступінчаста проба, 2 – легувальне покриття 
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Тому в разі лиття в піщано-глинясті форми необхідно коригувати 

розміри форми в місцях нанесення легувального покриття. Таких недоліків 

позбавлений метод ЛМГ де обмазка наноситься на поверхню моделі, що не 

впливає на розмірну точність одержуваного виливка і жодного 

коригування розмірів моделі не вимагається [3]. 

 
 

Рис. 2 Модель для дослідження оптимальної товщини легувального 

покриття: 1 – стрижень, 2 – легувальне покриття 

 
Рис. 3 Форма у зібраному вигляді для отримання методом лиття за 

моделями що газифікують: 1 – контейнер, 2 – модель виливка,                            

3 – легувальне покриття 
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В якості досліджуваних матеріалів використовуються сталі різного 

призначення (25Л, 30Л, 35Л, 45Л, 25ГЛ). 

Метою роботи є підвищення зносостійкості деталей машин за рахунок 

комплексного дифузійного насичення поверхневого шару деталей із 

залізовуглецевих сплавів в процесі лиття.  

Для дослідження використовуємо сталь 25Л. 

Литі зразки сталі для дослідження структури і властивостей 

зміцненого шару виконуємо двома способами: 

– литтям за моделями, що газифікують; 

– в форму з стрижневою суміші ХТС, що складається з кварцового 

піску марки 4К2О202 та рідкого скла.  

Обмазку наносили на поверхню моделі. Обмазка наноситься на 

поверхню стрижня у вигляді пасти товщиною від 0,2 до 2 мм. Ступінчаста 

проба виконана різними товщинами від 30 до 60 мм для дослідження 

залежності товщини виливка від засвоєння легувального шару. 

Для одержання в процесі лиття дифузійних шарів використовуємо 

карбід бору або титану, які при легуванні забезпечують високу твердість і 

зносостійкість.  

Проте під час виготовлення виливків із поверхневим легованим 

шаром необхідної товщини, слід враховувати безліч факторів: температуру 

сплаву, що заливають у форму, яка повинна бути достатньо високою, щоб 

відбувалося розплавлення і розчинення легувального покриття під дією 

тепла рідкого металу; товщина легувального покриття, яка повинна 

визначатися температурою його плавлення, гранулометричним складом 

наповнювача, властивостями зв’язувального компонента тощо. 

Крім того, необхідною умовою для утворення легованого шару 

достатньої товщини, повинен бути тривалий контакт основного металу в 

рідкому стані із легувальним покриттям. Провідними процесами 

формування легованого шару в цьому випадку можуть бути розплавлення і 

розчинення легувального покриття, а також фільтрація основного металу 

через покриття.  

Виходячи із цього положення, можна запропонувати два механізми 

поверхневого легування виливків у формі, які можуть здійснюватися 

одночасно або окремо один від одного: 

– якщо температура плавлення легувального покриття нижча за 

температуру тверднення основного металу, то утворення легованого шару 

здійснюється внаслідок розплавлення покриття і його перемішування із 

основним металом. 

– якщо температура плавлення легувального покриття вища за 

температуру плавлення основного металу, то легований шар може 

формуватися внаслідок проникнення основного металу в пори покриття з 
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подальшими дифузійними процесами перенесення легувальних елементів 

із покриття в основу металу і часткового розчинення компонентів 

покриття. 

Очевидно, що поверхневе легування виливків доцільно здійснювати 

нанесенням на робочі поверхні форм і стрижнів легувальних покриттів, 

температура плавлення яких нижча за температуру плавлення основного 

металу. 

Проте можна  використовувати і тугоплавкі покриття, особливо при 

виробництві товстостінних виливків. 
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алюмотермічним методом в набивному тиглі з відходів виробництва та 

руди, що місить скандій 

 

Исследовано влияние скандийсодоржащего сырья на качество 

лигатуры. Разработана технология получения алюминиевоскандиевой 

лигатуры алюмотермическим методом в набивном тигле с отходов 

производства и сырья что содержит скандий 

 

The influence of scandium containing materials on the quality of ligatures 

is studied in the article. The technology of obtaining aluminium scandium 

ligature from manufacturing wastes and scandium ore by aluminothermic 

method in the rammed crucible is developed 

 

Вступ 

Україна має значні запаси скандію, який за модифікуючою здатністю 

є найкращим модифікатором для алюмінієвих сплавів. 

В наш час, на думку більшості дослідників, підвищення механічних і 

експлуатаційних властивостей деталей з алюмінієвих литих і 

деформованих сплавів за рахунок легування і модифікування майже 

вичерпано. Багато досліджень останніх 20 років, показують, що тільки 

використання скандію в якості модифікатора алюмінієвих сплавів дозволяє 

суттєво підвищити властивості деталей з алюмінієвих сплавів. 

Скандій унікальний тим, що навіть при незначному вмісті у алюмінію 

дозволяє створити матеріал з гарним співвідношенням легкості та 

міцності. За останнім показникам алюмінієвоскандієві сплави на 50% 

перевищує всі відомі високоміцні з’єднання металів (на 20% - титанові 

сплави). Крім цього, матеріали з додаванням скандію мають високу 

пластичність, корозійну стійкість і мають меншу вартість ніж 
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композиційні матеріали. Скандій використовують для отримання 

надміцних матеріалів. 

 

Постановка задачі 

Розробити технологію виробництва лігатури та дослідити якість 

скандієвої лігатури в залежності від домішок, які містяться в 

скандієвовмісні сировині. 

 

Результати дослідження 

Можливість процесу отримання комплексного фториду скандію та 

ймовірна можливість його протікання може бути оцінена 

термодинамічними розрахунками реакцій взаємодії компонентів флюсу. У 

складі скадійєвмісного флюсу було запропоновано використовувати 

фторид натрію, фторид алюмінію, хлорид калію і оксид скандію. 

Термодинамічні розрахунки, показують, що хлорид калію майже не 

взаємодіє з оксидом скандію. Взаємодія оксиду скандію з фторидами 

алюмінію і натрію може проходити за реакціями: 

 

Sc2O3+2AlF3=2ScF3+2Al2O3          (*) 

Sc2O3+6NaF=2ScF3+3Na2O 

Sc2O3+12NaF=2Na3ScF6+3Na2O 

Sc2O3+8NaF=2NaScF4+3Na2O 

Sc2O3+6NaF+2AlF3=2Na3ScF6+Al2O3 

Sc2O3+2NaF+2AlF3=2NaScF4+Al2O3 

 

Cлід відмітити, що відома взаємодія між фторидом алюмінію і натрію 

з утворенням складних з’єднань, які в свою чергу можуть вступати в 

реакцію з оксидом скандію. 

 

Sc2O3+2NaAlF4= Al2O3+2ScF3+2NaF 

3Sc2O3+2Na5Al3F4=3Al2O3+10NaF+6ScF3 

Sc2O3+3Na3AlF6=Al3O3+6NaF+2ScF3 

Sc2+3Na3AlF6=Al2O3+2Na3ScF6 

Sc2O3+2NaAlF4=Al2O5+2NaScF4 

 

Отриманий фторид скандію активно взаємодіє з компонентами флюсу 

з утворенням фторскандіату лужного металу. 

 

3NaF+ScF3=Na3FScF6 

3KF+ScF3=K3ScF6 
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При сплавленні з хлоридом калію чи сумішшю хлоридів калію і 

натрію утворюється калієво скандієвий кріоліт. 

 

Na3ScF6+KCl=K3ScF6+NaCl 

 

Останній можна отримати за реакцією: 

 

3NaF+ScF3+KCl=K3ScF6+3NaCl  (**) 

 

Необхідно зауважити появу піків, характерних для системи 40%NaF – 

60%ScF3 при використанні флюсів з малим вмістом фториду натрію. 

Протікання реакції (**) в процесі плавки флюсу підтверджується 

складом отриманих продуктів. На основі приведених даних можна зробити 

висновок, що в результаті взаємодії в системі KCl-NaF-AlF3-Sc2O3 

утворюється фторскандіат і оксид алюмінію. 

Al2O3, що утворився по реакції (*) випадає у вигляді нерозчинного 

осаду і в процесі не приймає безпосередньої участі. Процес 

алюмотермічного відновлення реально протікає в четверті взаємні системі 

K, Na, Sc // F, Cl, а найбільшу цінність являє квазібінарний розріз KCl – 

NaScF4 в області високої концентрації хлориду калію. 

Проблема промислового отримання скандію може бути вирішена при 

використанні скандієвовмісної руди рідкісних і кольорових металів. При 

концентрації скандію у відходах виробництва створюються сприятливі 

умови для вилучення скандію непорушуючи основну технологію. 

Скандій містять такі руди: титанові, цирконієві, уранові, алюмінієві, 

вольфрамові та інші. 

Sc2O3 до 0,1% міститься в ільменіті і до 0,3% в сфені. При збагаченні 

ільменітових концентратів шляхом відновної плавки Sc переходить в 

титановий шлак. 

В алюмінієвих рудах також присутній оксид скандію. Боксити містять 

0,001-0,01% Sc2O3. Саме боксити можуть стати важливим джерелом 

отримання скандію, адже при переробці бокситів способом Баєра скандій 

переважно залишається в червоному шламі. 

Також скандій містять руди олова (0,02 – 0,22% Sc2O3), концентрати 

берилу (0,1-0,2% Sc2O3), фосфорити. 

Для видалення скандію з продукту в розчин застосовують 

вилужування кислотами. 

Основні контролюємі домішки в процесі отримання лігатури Al-Sc є 

залізо і кремній, наявність яких в лігатурі допускається не вище 0,05%. 

Відомо, що вміст домішок в лігатурах що отримуються алюмотермічними 

методами, багато в чому визначається їх вмістом в вихідних матеріалах. 
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Крім цього залізо та кремній можуть переходити в розплав з футерівки 

тигля, в якому ведуть процес отримання лігатури. 

Враховуючи те, що підвищення ефективності процесу отримання 

лігатури розвивається по шляху безперервного зниження  собівартості 

вихідної сировини з наступним переходом на скандієво вмісні 

концентрати. 

З цією метою були визначені межі максимально можливого вмісту 

домішок Fe, Si, Ti, V у вигляді оксидів в вихідній шихті. Для цього в склад 

вихідної шихти вводили від 1 до 5% Fe2O3, SiO2, TiO2, V2O5. Проводиться 

процес алюмотермічного отримання лігатури, а отримані злитки 

аналізувались на вміст домішок. 

Максимальний вміст Fe i Si в отриманому сплаві досягається при 

температурі 1000
 о

С, що підтверджується термодинамічними даними за 

реакціями фторування Fe2O3 і SiO2 фтористим алюмінієм, які стають 

найбільш термодинамічно ймовірні при температурах більше 900 
о
С при 

вмісті Fe2O3 і SiO2 в сировині не вище 1% вмісту Fe і Si в лігатурі не 

перевищує 0,05%, що задовольняє технічні умови. 

На підставі результатів проведених експериментів можна зробити 

висновок, що при рекомендованих температурах проведення процесу 820-

860 
о
С забруднення залізом і кремнієм не відбувається навіть при вмісті їх 

в сировині до 3,5-4%. 

Пояснити отримані результати можна на підставі ретельного розгляду 

механізму переходу домішок з соляного флюсу в алюміній при 

алюмотермічному отриманні лігатури. 

Нижче представлені реакції, які можуть відбуватись у хлоридно – 

оксидному флюсі. 

 

3SiO2+4Al=3Si+2Al2O3                                            (1) 

3SiO2+4AlF3=3SiF4+2Al2O3 (2) 

3SiF4+Al=3Si+AlF3 (3) 

3SiF4+3NaF=3NaSiF5 (4) 

3NaSiF5+3Al=3Si+3NaAlF4+3F (5) 

nAl+mSi=AlnSim (6) 

Fe2O3+2Al=2Fe+2Al2O3 (7) 

Fe2O3+2AlF3=2FeF3+Al2O3 (8) 

2FeF3+2Al=2Fe+AlF3 (9) 

  2FeF3+2NaF=2NaFeF4 (10) 

  2NaFeF4+2Al=2Fe+2NaAlF4 (11) 

                        nAl+mFe=AlnFem 
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Реакції (1) і (7) малоймовірні. Через це можна припустити два основні 

механізми домішок Fe і Si в розплав. 

В розплаві проходить фторування оксидів Fe і Si за реакціями: 

 

3SiO2+4AlF3=3SiF4+2Al2O3 

Fe2O3+2AlF3=2FeF3+Al2O3 

 

з подальшою взаємодією на фторид з розплавленим алюмінієм за 

реакціями: 

 

3SiF4+4Al=3Si+4AlF3 

FeF3+Al=Fe+AlF3 

 

Що утворились Si i Fe розчиняють в розплавленому алюмінії. 

Можливі також протікання реакцій утворення комплексних фторидів і 

їх взаємодії з розплавленим алюмінієм 

 

3SiF4+3NaF=3NaSiF5 

3NaSiF5+3Al=3Si +3NaAlF4+3F 

2FeF3+2NaF=2NaFeF4 

2NaFeF4+2Al=2Fe+2NaAlF4 

 

Причому, якщо термодинамічна ймовірність реакцій фторування 

росте з підвищенням температури, то утворення комплексних фторидів 

знижується, таким чином можна зробити висновок, що при температурі 

процесу нижче 900 
о
С, тобто при рекомендованих температурах  процесу 

має місце наступний механізм переходу Si і Fe в розплав: 

 

        Si    Fe 

3SiO2+4AlF3=3SiF4+2Al2O3              Fe2O3+AlF3=2FeF3+Al2+O3 

3SiF4+3NaF=3NaSiF5              2FeF3+NaF=2NaFeF4 

3NaSiF5+4Al=3Si(AlnSim)+3NaAlF4+AlF3     

2NaFeF4+2Al=2Fe(FemAln)+2NaAlF4 

 

При температурах вище 900 
о
С проходить взаємодія фторидів 

домішок безпосередньо з розплавленим алюмінієм в подальшому 

розчиненням відновлених заліза і кремнію в лігатурі. 

Досліджувався також вплив концентрації оксидів титану і ванадію на 

якість отриманої лігатури. Встановлено, що навіть при вмісті в сировині 

вказаних оксидів до 5% (кожного) не відбувається забруднення лігатури 

цими домішками. Весь титан і ванадій залишаються у флюсі. Цей механізм 
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незрозумілий, але можливо припустити, що ці домішки або не фторуються, 

або утворюють в соляному розплаві складні і стійкі оксидно – фторидні 

комплекси, які не відновлюються алюмінієм в даних технологічних 

умовах. 

При роботі з набивними тиглями може відбуватись забруднення 

лігатури кремнієм чи залізом з матеріалу футерівки, так як кріоліт який 

утворюється у флюсі добре розчиняє оксиди деяких металів. 

Вивчена кінетика взаємодії кріолітовмісного флюсу з матеріалом 

футерівки. 

Склад матеріалу футерівки марки М-МК-90: % Al2O3 – 90, Fe2O3 – 1, 

SiO2 – 0,35, P2O5 – 2,5/3,2. 

Визначений рівень насичення соляного розплаву неметалічними 

домішками ступінь забруднення лігатури кремнієм і залізом. Показано, що 

з підвищенням вмісту кріоліту у флюсі до 30% швидкість руйнування 

футерівки зростає в 1,2 – 1,5 рази, проте, якість лігатури не знижується. 

Застосований при виробництві лігатури калієвий кріоліт, отриманий в 

результаті взаємодії натрієвого кріоліту з хлоридом калію при наплавленні 

флюсу, володіє позитивними якостями (легкоплавкість, рідкотекучість) та 

гарною рафінуючою здатністю. Так, наприклад, при використанні 

натрієвого кріоліту після півгодинної витримки алюмінію вміст металевого 

натрію у ньому збільшується вдвічі, в той час, як при використанні 

калієвого кріоліту навпаки, вміст натрію в металі знижується вдвічі, тобто 

до 0,001 – 0,002%. 

Таким чином, на підставі вищевказаного можна застосовувати 

виробництво лігатури при температурі не вище 850 – 860 
о
С, основну 

сировину, що містить до   4-5% (кожного) заліза, кремнію, титану і 

ванадію у вигляді оксидів (наприклад, 80% скандієвий концентрат). 

 

Висновки 

- Дослідження проводилось в набивному тиглі з футеровкою марки М-

МК-90: % Al2O3 – 90, Fe2O3 – 1, SiO2 – 0,35, P2O5 – 2,5/3,2. Результати 

дослідження показали, що склад такої футерівки не впливає на якість 

лігатури. 

- Утворений в результаті взаємодії калієвий кріоліт має гарні 

властивості (легкоплавкість, рідкотекучість) і гарну рафінуючу здатність. 

- При вмісті в сировині оксидів титану та ванадію до 5% не 

відбувається забруднення лігатури цими домішками. 

- Обробка розплаву скандієвмісних з’єднань фторидами значно 

знижує вартісь скандієвої лігатури. 
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 МНУЦИТС МОН и НАН Украины  

                                  
Розглядається задача побудови вектора керування процесом 

керованого охолодження структурно-неоднорідної технічної системи, в 

якій процес охолодження розглядається як нестаціонарний. Досліджувану 

проблему зведено до неперервно-дискретної граничної задачі для систем 

диференціальних рівнянь першого порядку в нормальній формі. 

Використання властивостей опорних гіперплощин дозволило одержати 

вираз для вектора керування процесом охолодження. Для можливості  

чисельного визначення цього вектора використано значення нормальних 

фундаментальних функцій розв’язків системи диференціальних рівнянь 

 

Рассматривается задача построения вектора управления процессом 

управляемого охлаждения структурно-неоднородной технической 

системы, в которой процесс охлаждения рассматривается как 

нестационарный. Исследуемую проблему сведено к непрерывно-

дискретной краевой задачи для систем дифференциальных уравнений 

первого порядка в нормальной форме. Использование свойств опорных 

гиперплоскостей позволило получить выражение для вектора управления 

процессом охлаждения. Для возможности численного определения этого 

вектора использовано значение нормальных фундаментальных функций 

решений системы дифференциальных уравнений 

  

In this paper it is formulated the problem of a control vector construction 

for the process of controlled cooling of a structurally heterogeneous technical 

system. The process of cooling is considered as a nonstationary one. The 

considered problem is reduced to the continuous-discrete boundary problem for 

systems of differential equations of the first order in the normal form. The use of 

the properties of supporting hyperplanes allows obtaining the expression for the 

vector of the cooling process control. The values of normal fundamental 

functions for solutions of the system of differential equations are used for the 

numerical determination of the mentioned vector 
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Процесс охлаждения отливки в системе: модель – отливка – 

дисперсная среда (песчаная, металлическая дробь, стружка и т.п.) 

рассматриваем как процесс формирования отливки в структурно-

неоднородной среде, так как тепловой поток от отливки проходит через 

слои сред с различными физико-химическими характеристиками, как 

плотность, теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи, 

геометрические параметры отдельных частиц дисперсной среды. Под 

действием потока металлического расплава структурные преобразования 

металлической жидкости в отливку происходят в результате сложных 

процессов тепло - и массо-обмена в таких структурно-неоднородных 

системах [1]. Эти системы обычно функционируют в различных 

теплофизических полях в зависимости от места их применения. Поэтому 

во время заполнения формы жидким металлом необходимо поддерживать 

равновесие газового давления на разделе поверхностей ’модель – форма’, а 

также целенаправленно управлять формированием структуры металла 

методами регулируемого охлаждения [2]. При исследовании теплового 

процесса в таких системах особое значение приобретает изучение процесса 

взаимодействия этой системы с газодинамическим потоком при 

непрерывном отборе тепловой энергии от охлаждаемой отливки. В 

математическом плане это приводит к исследованию краевых задач, где 

помимо самого дифференциального уравнения и граничных условий, 

решение задачи должно удовлетворять еще дополнительной системе 

условий сопряжения, наложенных на данное решение, которая учитывает 

переход теплового потока из одной физической среды к среде с другими 

физическими параметрами, то есть к изучению непрерывно-дискретных 

краевых задач. Разработка методов исследования устойчивости и 

управляемости теплофизических полей для таких систем имеет как 

научный, так и практический интерес. С помощью численных методов 

предлагается проводить исследование устойчивости и управляемости 

теплофизического поля для технических систем, описываемых 

дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами [3,4].         

Пусть теплофизическое состояние исследуемого объекта задано 

следующей системой дифференциальных уравнений: 

 

                                      )()( tAtx
dt

dx
 ,                                                (1) 

 

где )(tA  – матрица n-ого порядка, элементы которой )(taij  – 

периодические функции с периодом  T;   
)(tx  – вектор фазовых координат размерности n . 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

570 

 

С помощью одного из известных численных методов [5, 6] 

определяем  нормальную фундаментальную систему решений уравнения 

(1), которая является матрицей n-го порядка с элементами )(tij , nji ,1,  , то 

есть находим: 
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Тогда, если во всех функциях )(tij заменить t  на Tt  , то в силу 

периодичности коэффициентов снова получим решение уравнения(1).  

Полученное решение при этом не будет совпадать с первоначальным 

решением, но, как и любое решение, будет линейной комбинацией 

функций )(tij , которые составляют нормальную фундаментальную 

систему решений:  
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Учитывая соотношение (2), получим [3]:  

 

    0

)(...)(

.........

)(...)(

)(

1

111















TT

TT

D

nnn

n

.                                  (3) 

 

Уравнение (3) имеет n-ый порядок относительно параметра   и 

представляет собой характеристическое уравнение системы 

дифференциальных уравнений (1). Если корни уравнения (3) по 

абсолютной величине будут меньше единицы, то система уравнений (1) 

будет асимптотически устойчивой относительно тепловых возмущений [3]. 

Основной сложностью применения изложенной методики для определения 

устойчивости тепловых процессов в системе является нахождение 

матрицы )(tФ . В общем случае получить ее в аналитическом виде 

невозможно. Поэтому для определения функций нормальной 

фундаментальной системы решений предлагается численный метод 

решения непрерывно-дискретных граничных задач, а именно метод 

нормальных фундаментальных функций [5, 6]. Тогда в конечном случае 

задача сводится к решению n задач Коши на интервале [0,1] для системы 
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дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями в виде 

единичной матрицы [6, 7]. Для решения таких задач можно использовать 

хорошо известные численные методы, например, методы Адамса, Рунге-

Кутта и другие. В результате получим функции )(tij , которые являются 

элементами матрицы )(tФ . После этого, за решением алгебраического 

уравнения (3) можно проанализировать условия устойчивости системы 

уравнений (1) относительно тепловых возмущений.  

Вместе с исследованием устойчивости теплофизических полей в 

литейных процессах другой важной проблемой является определение 

областей управляемости в таких структурно-неоднородных системах [8]. 

Рассматривая процесс охлаждения отливки как нестационарный процесс, 

теплофизическое состояние такой системы управления аппроксимируем 

следующим обыкновенным дифференциальным уравнением:   

 

)()()()(...)()()( )1(
1

)( tUtFtxtftxtftx n
nn   , 

 

где )(tF  – функция внешнего возмущающего воздействия, а )(tU  – 

функция управляющего воздействия.  

 

Сведем это уравнение к системе обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка в нормальной форме [6, 9]:  
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В дополнение к системе (4), математическая модель исследуемых 

дискретно-континуальних объектов включает также начальные условия  

 

                       )(),...,(),()( 002010 txtxtxtx n ,   00 t .                                 (5) 

 

и дополнительную систему условий сопряжения, которые учитывают 

неоднородность физических параметров технической системы  

 

                         0)]([  ittk tx ,      ...,2,1;,1  ink  ,                                  (6) 

                         .),(,),0( 1
1 GttGRGt iii    
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Общее решение неоднородной системы (4) является суммой общего 

решения соответствующей однородной системы и частного решения 

неоднородной системы (4) [9]. Для нахождения общего решения 

однородной системы уравнений можно  применить любой из 

соответствующих численных методов и найти решение n задач Коши с 

начальными условиями  

 

                  ,)( 1
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kj tx    
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В результате  определяем  матрицу фундаментальных решений  
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Тогда общее решение непрерывно-дискретной краевой задачи (4)-(6) 

можно записать следующим образом:  
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В формуле (8) )(
,

i
kjU – коэффициенты, которые определяются 

рекуррентными  формулами [5, 6]:  
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Соответственно, в решении (8), вектор  )(...,),(),()( 21 tttt n   – это 

частное  решение неоднородной системы уравнений (4) при нулевых 

начальных условиях, которое можно определить методом вариации 

произвольных постоянных [9]:  
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где )(
)( i

jФ  – это матрица, полученная из матрицы (7) путем замены j-

ого столбца на  вектор  TtUtF )()(,...,0,0  .  

 

Используя следующее обозначение  
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можно  записать решение (9) в такой форме:  
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Тогда решение исходной системы дифференциальных уравнений (4) 

запишется  в виде: 
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Поскольку рассматривается управляемость системы (4) относительно 

начала координат, то 0)( txk  для любых значений t. 

Тогда из решений системы (11) имеем однородную систему линейных 

алгебраических уравнений относительно ).0(jx , в силу того, что эта 

система имеет нетривиальное решение только при условии:  

 

0)]()()[()0(

1
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Отсюда, для определения фазовых траекторий системы (4) при 

внешнем возмущении )(tF  и управлении )(tU  получаем следующее 

уравнение:  
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Целый ряд систем управления имеют ограничения только на 

абсолютную величину управляющего воздействия, которое  запишем  

 

      MU )( .                                              (13) 

 

Первоначально будем считать, что .0)( tF  Тогда для определения 

области управления воспользуемся понятием опорной гиперплоскости 

[10]. Гиперплоскость – это обобщение понятия обычной поверхности 

двухмерного пространства на случай n-мерного евклидова пространства. 

Гиперплоскость задается уравнением вида 

 

0)...,,( 1 nxxF , 

 

где F – дифференцируемая функция, ix  ni ,1  - координаты n-мерного 

евклидова пространства. Используем также понятие опорной плоскости. 

Опорной плоскостью до некоторого множества М в ее точке А называется 

плоскость, которая проходит через эту точку А таким образом, что 

множество М целиком лежит по одну сторону от этой плоскости, то есть в 

одном из замкнутых полупространств, определяемых этой плоскостью. 

Опорные плоскости играют важную роль при изучении выпуклых тел, к 

которым относятся, в частности, и различные отливки.  

Гиперплоскость, которая содержит хотя бы одну точку области 

управления, называется опорной, если область управления полностью 

лежит в одном из двух полупространств, на которые эта гиперплоскость 

делит пространство состояния объекта. Для построения области 

управления можно взять произвольный единичный вектор  niiiI ,...,, 21  и 

построить различные опорные гиперплоскости для области управления. 

Учитывая замкнутость и симметричность области управления [10], таких 

гиперплоскостей будет две. Обозначив через ),( TId  расстояние от начала 

координат до этих опорных плоскостей, можем записать:  
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Скалярное произведение ),( XI в этом выражении достигает своего 

верхнего значения на границе области управления, поэтому, учитывая (12), 

имеем:  
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Максимизируя (14) при ограничении (13), получаем следующее 

выражение  для искомого управления  
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Тогда, учитывая определение (10), имеем, что определив значения 

нормальных фундаментальных решений (7), соотношение (15) дает 

возможность найти вектор управления для исследования области 

управления процессом охлаждения отливки. Таким образом, при 

формировании отливки в песчаной (дисперсной) форме получение отливки 

с заданными свойствами, связано с точностью математической модели, 

которая отражает области управления процессом охлаждения. В работах 

[5-7] авторами разработаны методы решения непрерывно-дискретных 

краевых задач с заданной точностью, что дает возможность находить 

требуемые значения нормальных фундаментальных систем, которые 

формируют соответствующее значение вектора управления (15) для 

каждого конкретного процесса охлаждения отливки.  

     Таким образом, рассмотрена задача исследования устойчивости и 

управления интенсивными тепловыми процессами при охлаждении 

отливки по газифицированных моделям. При таком охлаждении отливка 

взаимодействует с газодинамическим потоком, скорость которого 

рассматривается как параметр управления процессом охлаждения. В 

математическом плане задача моделируется системой дифференциальных 

уравнений в нормальной форме. Величина вектора управления 

формируется значениями нормальных фундаментальных решений 

соответствующей системы дифференциальных уравнений.  
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УДК 621.78:669.295 

 

ВПЛИВ ВИХІДНОГО СТРУКТУРНОГО СТАНУ НА ПОВЕРХНЕВЕ 

ЗМІЦНЕННЯ АЗОТОВАНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6 

 

Т. М. Кравчишин 

 

ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України 

 

Досліджено вплив структурного фактору на фізико-хімічні 

характеристики приповерхневих шарів двофазного титанового сплаву 

ВТ6 після азотування в діапазоні температур 650…850 
о
С. Встановлено 

що внаслідок укрупнення структури підвищується рівень поверхневого 

зміцнення, збільшуються товщина дифузійного шару. Показано, що такий 

ефект пов'язаний з більшим вмістом кількості -фази в (α + ) -матриці 

сплаву, процеси взаємодії якої з азотом контролюють формування 

дифузійної зони 

 

Исследовано влияние структурного фактора на физико-химические 

характеристики поверхностных слоев двухфазного титанового сплава 

ВТ6 после азотирования в диапазоне температур 650…850 
о
С. 

Установлено, что в результате укрупнения структуры повышается 

уровень поверхностного упрочнения, увеличиваются толщина 

диффузионного слоя. Показано , что такой эффект связан с большим 

содержанием количества -фазы в (α + ) -матрицы сплава, процессы 

взаимодействия которой с азотом контролируют формирование 

диффузионной зоны 

 

The influence of structural factor on the physicochemical characteristics of 

surface layers of the two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V after nitriding in the 

temperature range of 650…850 
о
С was investigated. It was determined that the 

level of surface hardening and thickness of the diffusion layer are increased due 

to the coarsening of structure. It was shown that this effect is associated with a 

larger content of -phase in (α + ) -matrix of the alloy that influences on the 

interaction with nitrogen and formation of diffusion zone 

 

Вступ 

Сплав ВТ6 є одним з найбільш застосовуваних титанових сплавів як у 

вітчизняному виробництві, так і за кордоном (Ti-6AL-4V), що пов`язано з 

його високою питомою міцністю та корозійною тривкістю. За 

літературними даними близько 50 % всіх матеріалів, застосовуваних у 
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аерокосмічній промисловості, припадає на сплав ВТ6 [1, 2]. Успіх 

забезпечило оптимальне співвідношення міцності і пластичності. Як 

легуючі елементи до сплаву входять алюміній, який позитивно впливає на 

жароміцність і міцність, а також ванадій, який здатний підвищувати не 

тільки міцність сплаву, але й пластичність [2]. 

Проте, як і для інших титанових сплавів, для сплаву ВТ6 характерні 

низькі триботехнічні властивості та схильність до схоплення і налипання 

під час тертя у будь-якому поєднанні з матеріалами пари тертя [3]. Тому 

використання його у вузлах тертя, в місцях прямої контактної взаємодії без 

зміцнювальної поверхневої обробки або зносотривких покриттів, зазвичай, 

неможливе. 

Необхідний комплекс експлуатаційних характеристик (поєднання 

високої втомної міцності, корозійної тривкості, опору фретинг-корозії, 

зносотривкості тощо), які ставляться до конкретних деталей чи вузлів 

авіаційної техніки (гідрошарніри, гідроциліндри, деталі шасі тощо) 

забезпечується властивостями поверхні матеріалу. Аналіз літературних 

даних показує, що серед численних методів поверхневого зміцнення 

термодифузійне азотування дозволяє повніше реалізувати потенційні 

можливості існуючих промислових титанових сплавів шляхом 

цілеспрямованої інженерії поверхні. Воно технологічно просте, забезпечує 

стабільні фізико-хімічні характеристики оброблених поверхонь, не 

потребує додаткових технологічних операцій, легко відтворюється та 

дозволяє обробляти деталі складної форми, в тому числі і з отворами. 

Окрім цього, за рахунок формування перехідних дифузійних шарів 

забезпечується міцне зчеплення поверхневого нітридного шару з основою.  

Однак негативним аспектом при створенні азотованих шарів є висока 

температура їх формування. Відомо, що при підвищенні температури 

неперервно збільшується величина приповерхневого зміцнення, проте 

відчутна структурна і концентраційна неоднорідність (по азоту та 

легувальних елементах) приповерхневих шарів, викликані активними 

дифузійними процесами, а також необоротний ріст зерна титанової 

матриці, особливо за температур насичення в ( + ) ↔ -області, 

спричиняють суттєву втрату у втомній міцності, пластичності азотованих 

деталей [3, 4].  

Підвищені вимоги до вказаних характеристик обумовлюють 

обмеження по температурі насичення (-область), що не завжди 

забезпечує необхідний рівень зміцнення приповерхневих шарів. 

 

Постановка задач дослідження 

У титанових сплавах можливе суттєве пришвидшення дифузії 

елементів втілення, зокрема азоту, яке обумовлене стуркутрними 
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недосконалостями, котрі виникають при укрупненні структури та фазовій 

перекристалізації. Оскільки на поверхневі характеристики впливає і 

вихідна структура матеріалу перед обробкою, то дослідження її впливу на 

поверхневі властивості після азотування є важливим.  

Як відомо механічні та інші властивості двофазних титанових сплавів 

в значній мірі визначаються їх мікроструктурою, яка формується в 

результаті деформаційного або термічного впливу. Двофазний ( + )-

титановий сплав ВТ6 застосовують у відпаленому і термічно зміцненому 

станах [5, 6]. 

Для того, щоб оцінити вплив структурного фактору, такого як розмір 

зерна, на поверхневі фізико-хімічні властивості після азотування, зразки зі 

сплаву ВТ6 у стані поставки піддавали термічній обробці (відпалу). Для 

одержання різної структури відпали проводили за температур нижче та 

вище температури поліморфного перетворення (800, 900 та 1050 °С) за 

наступними режимами: 

- Ізотермічний відпал: нагрів у вакуумі 10
-3

 Па до 800 °С, витримка 

2 год; охолодження до 500 °С, витримка 0,5 год; охолодження в печі (ТО1). 

- Відпал у ( + )-області: нагрів у вакуумі 10
-3

 Па до 900 °С, 

витримка 2 год; охолодження в печі (ТО2). 

- -відпал: нагрів у вакуумі 10
-3

 Па до 1050 °С, витримка 0,5 год; 

охолодження до 730 °С, витримка 2 год; охолодження в печі (ТО3). 

Для оцінки впливу структури на поверхневе зміцнення після 

азотування титанового сплаву ВТ6 відпалені зразки насичували азотом в 

діапазоні температур 650…850 
о
С за атмосферного тиску азоту (1 атм. N2) 

та тривалості насичення 10 год. 

 

Методика проведення експериментів 

Дослідження впливу термічної обробки та азотування проводили на 

зразках двофазного титанового сплаву ВТ6 (Ti-6Al-4V) розміром 10х15х1 мм. 

Перед дослідженнями поверхню зразків ретельно готували, механічно 

поліруючи на абразивному папері та алмазних пастах (до № 5/3). Для зняття 

жиру та інших забруднень безпосередньо перед обробкою зразки промивали 

в бензині, ацетоні, спирті, а потім висушували. 

Вимірювання зміни маси зразків після хіміко-термічних обробок 

здійснювали зважуванням на вазі Voyager фірми “OHAUS” з точністю 

0,0001 g. Дослідження мікроструктури приповерхневих шарів здійснювали 

на “прямих” і “косих” шліфах з використанням металографічного мікроскопу 

“Epiquant”, оснащеного камерою та комп’ютерною приставкою з фіксацією 

зображення у цифровому вигляді. Рівень поверхневого зміцнення та розподіл 

мікротвердості по перерізу приповерхневих шарів сплаву проводили за 

допомогою мікротвердоміра ПМТ-3М за навантаження на індентор 0,49 і 
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0,98 Н. Глибину азотованого шару оцінювали як металографічно, так і 

методом мікротвердості. Шорсткість поверхні оброблених зразків 

вимірювали на профілометрі моделі 170621. Визначали середнє арифметичне 

відхилення профілю Ra, m. 

 

Результати досліджень 

У стані поставки зразки мають дрібнодисперсну структуру (рис. 1 а). 

Форма зерен витягнута та нерівноосна, пластинчата або “корзинчатого 

плетіння”. Мікроструктурні та рентгеноструктурні дослідження виявили, 

що вплив термічної обробки спричиняє як до значного зростання розміру 

та зміни форми вихідних зерен сплаву ВТ6 (рис. 1 б-г), так і до 

перерозподілу фазового складу сплаву в бік збільшення -фази 

(рис. 2 а, б). Загалом, дослідження показали, що зі збільшенням 

температури відпалу від 800 до 1050 °С (від ТО1 до ТО3) доля -фази у 

сплаві зростає від ~5 до 19 % (рис. 2 б). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1 Структура сплаву ВТ6 у вихідному стані поставки (а) та після 

відпалів ТО1 – ТО3 (б - г); x1000 
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а б 

Рис. 2 Дифрактограми (а) зняті з поверхні титанового сплаву ВТ6 після 

відпалів ТО1-ТО3 та кількісний вміст -фази (б) 

 

Поверхнева мікротвердість у вихідному стані приблизно 4,0 - 4,5 ГПа 

(рис. 3). Результати дюрометричних випробувань, а також вимірювання 

шорсткості поверхні Ra показали що, зростання температури відпалу 

незначно впливає як на мікротвердість, так і на якість поверхні сплаву ВТ6 

після відпалів ТО1-ТО3. Шорсткість після відпалів дещо нижча, проте 

залишається у межах одного класу із шорсткістю у вихідному стані 

(рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 Мікротвердість (Hμ, ГПа) та шорсткість поверхні (Ra, мкм) сплаву 

ВТ6 після відпалів ТО1-ТО3: 1 – навантаження 0,49 Н;  

2 – навантаження 0,981 Н 

 

В роботі вивченно вплив структурного фактору, зокрема форми та 

розміру зерна на процеси нітридоутворення та газонасичення при 
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азотуванні, а також на основні характеристики азотованого шару 

(твердість, глибина зміцненої зони) двофазного титанового сплаву ВТ6.  

В результаті термодифузійного насичення азотом за температур 

650...850 ºC та атмосферного тиску газу на поверхні титанового сплаву 

ВТ6 утворюється зміцнений шар, кількісні і якісні характеристики якого 

залежать від температурних параметрів процесу. 

Металографічні дослідження виявили, що на поверхні сплаву ВТ6 в 

результаті ізотермічної витримки 10 год в атмосфері азоту формується 

щільна, добре зчеплена з матрицею нітридна плівка. Забарвлення поверхні 

золотисте різних відтінків (від світло-золотистого до темно-золотистого, 

чи жовто-коричневого) залежно від температури азотування. 

Нітридна плівка, яка утворюється на поверхні сплаву після хіміко-

термічної обробки, має характерний рельєф. Збільшення рельєфності 

поверхні титанових сплавів зі збільшенням температури азотування 

внаслідок інтенсифікації нітридоутворення, формування і росту 

поверхневої нітридної плівки негативно відбивається на якості азотованої 

поверхні. Це, в свою чергу, впливає на корозійну стійкість та 

триботехнічні характеристики титанових сплавів. 

Результати профілометричних досліджень після насичення показали, 

що фактор температури активно сприяє збільшенню шорсткості поверхні 

сплаву ВТ6. На рис. 4 спостерігаємо зростання параметру Ra зі 

збільшенням температури азотування досліджуваних зразків титанового 

сплаву з різним розміром зерна (після відпалів ТО1-ТО3). 

 

 
 

Рис. 4 Шорсткість поверхні Ra сплаву ВТ6 у вихідному стані та після 

термодифузійного насичення в середовищі азоту (1 атм. N2) за 

температури 650...850 ºС та витримки 10 год. 
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Обробка титанового сплаву ВТ6 в азоті атмосферного тиску за 

температури 650 та 700 
о
С практично не відбивається на якості поверхні 

азотованих зразків, значення параметра Ra не виходять за межі класу 

чистоти вихідної поверхні, а деколи навіть нижче за неї (рис. 4). З ростом 

температури термодифузійного насичення до 800…850 
о
С, внаслідок 

активного нітридоутворення на поверхні, що супроводжується 

формуванням характерного поверхневого рельєфу спостерігається 

збільшення шорсткості поверхні зразків майже в 3 рази (рис. 4), 

погіршуючи якість вихідної поверхні сплаву ВТ6 на один клас. 

Вплив розміру зерна титанового сплаву ВТ6 на якість поверхні зразків 

після реалізації хіміко-термічної обробки незначний, оскільки параметр 

шорсткості Ra підвищується досить рівномірно і знаходиться в межах 

одного класу за однакової температури насичення (рис. 4). 

Про ефект зміцнення поверхні титанових сплавів після хіміко-

термічної оброки свідчить зростання поверхневої твердості.  

При збільшенні температури хіміко-термічної обробки 

спостерігається загальна тенденція до підвищення поверхневої твердості 

досліджуваного сплаву. Причому твердість зростає за різних навантажень 

на індентор 0,49 та 0,981 Н (рис. 5 а, б). Це свідчить про зростання ефекту 

зміцнення внаслідок активізації процесу фазоутворення на поверхні 

титанового сплаву ВТ6. 

Загалом, за досліджуваних температур насичення (650…850 
о
С) 

поверхнева мікротвердість знаходиться в межах 4,6…21,6 ГПа, 

4,8…22,2 ГПа та 5,4…22,4 ГПа для сплаву зі структурою після відпалів 

ТО1, ТО2 та ТО3 відповідно, що свідчить про вплив структурного 

фактору. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5 Поверхнева мікротвердість сплаву ВТ6 у вихідному стані та після 

термодифузійного насичення в середовищі азоту (1 атм. N2) за 

температури 650...850 ºС та витримки 10 год: а – навантаження 0,49 Н;  

б – навантаження 0,981 Н 
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Найбільше та найінтенсивніше поверхнева мікротвердість зі 

збільшенням температури насичення сплаву зростає за навантаження на 

індентор 0,49 Н. За вищого навантаження 0,981 Н приріст поверхневої 

твердості дещо знижується. Це зумовлено тим, що поверхнева твердість є 

інтегральною характеристикою, залежною від глибини проникнення 

індентора та ілюструє градієнт властивостей поблизу поверхні. 

Якщо з ростом температури азотування поверхнева мікротвердість 

сплаву ВТ6 збільшується інтенсивно, то вплив структурного фактору є не 

таким значним. Найбільший приріст поверхневої твердості спостерігається 

у сплаву ВТ6 азотованого після ТО2, найнижчий у азотованого після ТО1 

(рис. 5 а). Також це підтверджується співвідношенням мікротвердості 

Н
п

0,49/Н
п

0,98 (табл. 1), що ілюструє формування більшого градієнта 

властивостей поблизу поверхні та вищий ступінь приповерхневого 

зміцнення. Найвищий градієнт властивостей спостерігаємо у 

досліджуваного сплаву азотованого після відпалу ТО2 за температур 

азотування 750 та 800 ºС. 

 

Таблиця 1 Співвідношення поверхневої мікротвердості Н
п

0,49/Н
п

0,98 

сплаву ВТ6 після термодифузійного насичення в середовищі азоту 

(1 атм. N2) за температури 650...850 ºС та витримки 10 год. 

Н
п

0,49/Н
п

0,98 

T, °C TO1 TO2 TO3 

650 1,07 1,07 1,08 

700 1,26 1,16 1,05 

750 1,24 1,62 1,37 

800 1,20 1,65 1,22 

850 1,43 1,41 1,39 

 

За високотемпературної взаємодії титанових сплавів з азотом, крім 

утворення на поверхні нітридної зони як продукту хімічної реакції між 

титаном і азотом, останній дифундує в глиб титанової матриці, формуючи 

градієнтний шар з підвищеною мікротвердістю. Згідно результатів 

рентгенівського фазового аналізу даний шар ідентифікується як α-титан зі 

збільшеними параметрами кристалічної ґратки, тобто як твердий розчин 

азоту в α-титані [4].  

Зі збільшенням температури азотування (650…850 ºС) за 

атмосферного тиску азоту рівень приповерхневого зміцнення зростає 

(рис. 6 а-д): криві розподілу твердості по перерізу приповерхневих 

зміцнених шарів зі збільшенням температури насичення переміщуються в 

область вищих значень твердості. При цьому зростає градієнт 
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властивостей у приповерхневих зміцнених шарах двофазного титанового 

сплаву ВТ6. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рис. 6 Розподіл мікротвердості по перерізу приповерхневих шарів сплаву 

ВТ6 після термодифузійного насичення в середовищі азоту (1 атм. N2) за 

температури 650...850 ºС та витримки 10 год: а – 650 
о
С; б – 700 

о
С;  

в – 750 
о
С; г – 800 

о
С; д – 850 

о
С; 1 – ТО1; 2 – ТО2; 3 – ТО3 

 

Дюрометричні дослідження виявили вплив структурного фактору на 

розподіл твердості по перерізу азотованих зразків. Для сплаву зі 

структурою після відпалу ТО3 збільшення температури хіміко-термічної 

обробки приводить до вищого рівня зміцнення. На рис. 6 криві розподілу 

твердості по перерізу приповерхневих зміцнених шарів сплаву азотованого 
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після ТО3 (крива 3) розміщуються в області вищих значень твердості 

порівняно зі зразками азотованими після ТО1 та ТО2 (крива 1 і 2).  

Також ефект поверхневого зміцнення після термодифузійного 

насичення підтверджує глибина газонасиченої зони, яку визначали 

методом мікротвердості, як глибину зони, мікротвердість якої перевищує 

твердість серцевини зразка на δН=0,2 ГПа [4].  

Результати дюрометричних досліджень показали, що зі збільшенням 

температурного параметру хіміко-термічної обробки, глибина 

газонасиченої зони усіх зразків з титанового сплаву ВТ6 зростає (рис. 7). 

Також, з підвищенням температури азотування до 800…850 ºС 

збільшується глибина стабілізованого азотом α-шару, який виявляється 

металографічно у вигляді світлої смуги зі зниженим ступенем травлення 

(рис. 8 і-н). 

В той же час дослідження впливу азотування на глибину дифузійного 

шару сплаву ВТ6 з різним розміром зерна встановили, що укрупнення 

структури суттєво збільшує товщину дифузійного шару (рис. 7). 

Найглибший перехідний дифузійний шар формується у сплаву ВТ6 

азотованого після відпалу ТО3, а найменший – після відпалу ТО1, що 

також підтверджується металографічно (рис. 8). З підвищенням 

температури азотування від 650 до 750 ºС товщина дифузійного шару 

збільшується приблизно в 2 рази, а за 800…850 ºС – в 1,5 рази при 

переході від структури після відпалу ТО1 до структури після відпалу ТО3. 

Таке зростання глибини зміцненого шару, як і вищий розподіл кривих 

твердості по перерізу, можливо, пов'язаний зі зростанням вмісту кількості 

β-фази у структурі, що раніше зафіксовано рентгеноструктурним аналізом. 

 

 

 
 

Рис. 7 Глибина зміцненої зони сплаву ВТ6 після термодифузійного 

насичення в середовищі азоту (1 атм. N2) за температури 650...850 ºС та 

витримки 10 год. 
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Рис. 8 Мікроструктура приповерхневих шарів сплаву ВТ6 після термо-

дифузійного насичення в середовищі азоту (1 атм. N2) за температури 50...850 ºС 

та витримки 10 год (×250): а ,б, в – 650 
о
С; г, д, е – 700 

о
С; є, ж, з – 750 

о
С;   

і, й, к – 800 
о
С; л, м, н – 850 

о
С; а, г, є, і, л – ТО1; б, д, ж, й, м – ТО2; в, е, з, к, н – ТО3 
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У приповерхневих зміцнених шарах (α + )-титанового сплаву ВТ6 

внаслідок термодифузійного насичення азотом відбуваються структурні 

перетворення, що обумовлюють формуванням αN шару  → α перетвореної 

(стабілізованої азотом) структури у вигляді смуги зниженого травлення 

(найбільш насиченої азотом) та перехідного αN + N шару із змішаною 

(α + ) - структурою (рис. 8 а-н). 

Результати досліджень показали, що з підвищенням температури 

азотування титанового сплаву ВТ6 збільшується глибина зміцненого 

дифузійного шару, про що свідчать дюрометричні дослідження, проте 

металографічно вираження цього ефекту проявляється досить слабо 

(рис. 8). На фотографіях досліджуваних зразків спостерігається 

укрупнення розміру структурних складових з підвищенням температури 

насичення. Проте тільки за температури 850 
о
С чітко проявляється змінена 

структура зміцненої дифузійної зони (рис. 8 л-н). 

За температур насичення 650…750 
о
С поверхневий шар нітриду 

титану металографічно проявляється слабо не залежно від розміру зерна 

(рис. 8 а-з). З підвищенням температури внаслідок інтенсифікації 

нітридоутворення з’являється поверхневий шар нітриду титану і 

потовщується з її ростом. Крім цього зростає товщина стабілізованого 

азотом α-шару, який за найвищих температур насичення досягає ~ 50-

60 мкм (рис. 8 л, м, н). 

Найглибший дифузійний шар формується у сплаву ВТ6 азотованого 

після відпалу ТО3, а найменший – після відпалу ТО1, що підтверджується 

металографічно за вищих температур термодифузійного насичення 

(рис. 8 і-н). 

Глибша зміцнена дифузійна зона на азотованих зразках сплаву ВТ6 з 

грубішою структурою після відпалу ТО3, можливо, пов’язана з більшим 

процентним вмістом кількості -фази в (α + ) - структурі матриці сплаву, 

процеси взаємодії якої з азотом контролюють формування дифузійної 

зони. Хоча розчинність азоту в -титані низька, проте вищі дифузійні 

константи можуть сприяти збільшеню товщини дифузійного шару. Таким 

чином, характер кривих розподілу мікротвердості по перерізу дифузійних 

зміцнених шарів, а також їх глибина, поряд з поверхневою твердістю 

свідчать про вищий рівень приповерхневого зміцнення зразків з 

титанового сплаву ВТ6, вихідна структура яких сформувалась за вищих 

температур відпалу. 

 

Висновки 

Досліджено вплив структурного фактору на фізико-хімічні 

характеристики приповерхневих шарів двофазного титанового сплаву ВТ6 

після азотування в діапазоні температур 650…850 
о
С. Встановлено що 
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укрупнення структури підвищує рівень поверхневого зміцнення та 

збільшує товщину дифузійного шару. Спостережений ефект пов'язаний з 

більшим вмістом кількості -фази в (α + ) -матриці сплаву, процеси 

взаємодії якої з азотом контролюють формування дифузійної зони. 
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УДК 621.771 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ SIMUFACT 

FORMING НОВОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОКАТКИ ТОЛСТОГО ЛИСТА  

 

И. И. Крупенькин, О. Н. Кривцова, В. А. Талмазан 

  

Карагандинский государственный индустриальный университет 

 

У даній роботі наведені результати комп'ютерного моделювання 

методом кінцевих елементів в програмному комплексі Simufact Forming 

спільно з базою даних властивостей матеріалів MATILDA технології 

прокатки товстолистовий заготовки в рельєфних валках, виконаних з 

трапецієподібними виступами і западинами. Зокрема було вивчено впливу 

запропонованої технології прокатки на такі параметри, як: формозміна 

заготовки, напружено-деформований стан металу і еволюція 

мікроструктури 

 

В данной работе приведены результаты компьютерного 

моделирования методом конечных элементов в программном комплексе 

Simufact Forming совместно с базой данных свойств материалов 

MATILDA технологии прокатки толстолистовой заготовки в рельефных 

валках, выполненных с трапециевидными выступами и впадинами. В 

частности, было изучено влияние предлагаемой технологии прокатки на 

такие параметры, как: формоизменение заготовки, напряженно-

деформированное состояние металла и эволюция микроструктуры 

 

This paper presents the results of FEM simulation of rolling technology of 

plate steel in relief rolls, made with trapezoidal protrusions and depressions in 

the software package Simufact Forming with the use of a database of materials 

properties MATILDA. In particular was studied the effect of the proposed 

rolling technology parameters such as deformation of the workpiece, the stress-

strain state of the metal and the evolution of the microstructure 

 

Введение 

В условиях рыночной экономики основными направлениями развития 

прокатного производства являются повышение качества и 

конкурентоспособности готовой продукции. Для повышения механических 

характеристик своей продукции многие производители металлопроката 

применяют легирование или используют дополнительную термообработку, 
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что в конечном итоге приводит к большим затратам энергии и ресурсов и в 

свою очередь к существенному росту себестоимости данной 

металлопродукции. С целью снижения энерго- и трудозатрат при 

производстве листового проката учеными, занимающимися проблемами 

прокатного производство, в настоящее время разработан целый ряд 

технологий. Более простой и экономичной такой технологией является 

технология прокатки, обеспечивающая локализацию сдвиговых 

деформаций, как в продольном, так и поперечном направлениях, т.е. во 

всем очаге деформации. Чаще всего развитие сдвиговых деформаций в 

объеме металла при прокатке толстого листа достигается за счет 

изменения формы заготовки или формы валков, а именно нанесением 

чередующихся выступов и впадин на поверхность широких граней [1,2]. 

Однако перед производителями толстолистового проката до сих пор стоит 

задача по разработке такого процесса прокатки, при котором можно было 

бы получить толстолистовой прокат заданного качества при 

незначительном изменении размеров поперечного сечения заготовки. Так 

как решение этой задачи в свою очередь позволит производителям 

металлопроката экономить металл, уменьшить требуемое усилие 

деформирования и затраты труда и энергии вследствие сокращенного 

числа проходов металла через рабочие клети. 

Для решения выше стоящей задачи в Карагандинском 

государственном индустриальном университете под руководством д.т.н., 

профессора Найзабекова А.Б. и к.т.н. Лежнева С.Н. ранее была разработана 

новая технология, позволяющая добиться повышения качества 

толстолистового металла при незначительных изменениях размера 

поперечного сечения заготовки [3]. Предлагаемая технология включает в 

себя прокатку в валках с рельефной поверхностью в виде кольцевых 

проточек, образующих трапециевидные выступы и впадины, 

чередующиеся друг за другом по всей длине бочки, и выравниванием 

заготовки на гладкой бочке с последующей прокаткой до нужного 

типоразмера. При прокатке заготовки в рельефных валках осуществляется 

интенсификация сдвиговой деформации с образованием на поверхности 

заготовки чередующихся выступов и впадин в виде сегментов 

трапециевидной формы. При дальнейшей прокатке заготовки в гладких 

валках создаются условия для обеспечения знакопеременного течения 

металла при выравнивании поверхности раската с сохранением исходной 

толщины заготовки. 

Целью данной работы является компьютерное моделирование 

разработанной технологии в программном комплексе Simufact Forming 

совместно с базой данных свойств материалов MATILDA и изучение 

влияние данного способа прокатки на изменение напряженно-
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деформированного состояния и размера зерна, протекающие в металле в 

ходе деформирования. 

Для реализации предлагаемой технологии была разработана 

геометрическая модель рельефных валков с равным отношением выступа к 

впадине (рис. 1), которая полностью соответствуют лабораторной паре 

валков для стана ДУО-100. Диаметр рельефного валка по буртам 

составляет D = 100 мм, длина бочки Lб = 150 мм, глубина впадины равна 

высоте выступа и составляет hвп = hвыс=10 мм. Конструкция зазора в 

рельефных валках так же представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Конструкция зазора в рельефных валках 

 

Методика проведения экспериментов 

Компьютерное моделирование предлагаемой технологии 

осуществляли методом конечных элементов с помощью программного 

комплекса Simufact Forming совместно с базой данных свойств материалов 

MATILDA. Компьютерная модель состоит из клети с рельефными валками 

и двух последовательно установленных клетей с гладкими валками, 

предназначенными для выравнивания заготовки после прокатки в 

рельефных валках. Общий вид модели представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 Общий вид модели 
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Исходная заготовка представляет собой лист прямоугольной формы с 

размерами h x b x l = 10 x 140 x 200 мм. Материалом исходной заготовки 

послужила сталь DIN 172030.  

При моделировании в программном комплексе Simufact Forming 

приняты следующие условия и допущения: 

– материал заготовки в исходном состоянии (до деформации) является 

изотропным и в нем отсутствуют начальные напряжения и деформации; 

– прокатка проводилась при комнатной температуре (20
0
С); 

– температура заготовки перед прокаткой составляет 1000
0
С; 

– инструмент принимается абсолютно жестким; геометрия 

инструмента (3D модели) созданы с использованием программы КОМПАС 

3D 11V и сохранены с расширением stl; 

– материал исходной заготовки принимается пластичным; 

– материал, принятый при моделировании – DIN 172030, данные о 

свойствах материала были взяты из библиотеки MATILDA; 

– принята модель трения по Зибелю, т.е. контактное напряжение 

превышает предел текучести; 

– коэффициент трения (shear) между инструментом и заготовкой 

выбран на основе рекомендаций программы Simufact Forming и принят 

равным 0,7; 

– скорость прокатки составляет 1,25 рад/с. 

 

Результаты исследований 

Проведен анализ формоизменения заготовки при прокатке толстого 

листа по предложенной технологии рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 Формоизменение заготовки по проходам: А – исходная заготовка;  

Б –после прокатки в рельефных валках;  В –после второго прохода 

(гладкие валки);  Г - после третьего прохода (гладкие валки) 
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Из полученных результатов следует, что форма поперечного сечения 

заготовки уже после 2-х проходов в гладких валках возвращается к 

прямоугольной форме без существенного изменения исходных размеров 

заготовки. 

Анализ напряженно-деформированного состояния металла (рис.4) 

показал, что помимо сдвиговой деформации в месте формирования 

гребней и впадин возникает определенная доля высотной деформации, 

обуславливающая появление сжимающих напряжений. При дальнейшем 

выравнивании гребней в местах их основания преобладают сжимающие 

напряжения, это связано с возникновением противодавления при боковом 

течении металла. Прокатка заготовки по предлагаемой схеме обеспечивает 

создание благоприятного напряженно-деформированного состояния 

металла для получения мелкозернистой равномерной структуры. 

 

 

 
 

Рис. 4 Напряженно деформированное состояние металла: I – эффективная 

пластическая деформация; II – гидростатическое давление; 

 А – исходная заготовка; Б –после прокатки в рельефных валках; 

 В –после второго прохода (гладкие валки); Г – после третьего прохода 

(гладкие валки) 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

595 

 

Как уже было отмечено выше, для проведения исследования 

изменения микроструктуры заготовки по ходу прокатки (рис. 5) 

использовалась база данных свойств материалов MATILDA. Исходный 

размер зерна составлял 60 мкм. После деформирования металла по 

предложенной схеме на выходе полосы из второй пары гладких валков за 

счет локализации развитых сдвиговых деформаций наблюдается 

равномерное измельчение микроструктуры по сечению до 25 – 20 мкм. 

 

 
 

Рис. 5 - Изменения микроструктуры заготовки по ходу прокатки: 

А – исходная заготовка; Б –после прокатки в рельефных валках; 

 В –после второго прохода (гладкие валки); 

 Г - после третьего прохода (гладкие валки) 

 

Выводы 

Проведено компьютерное моделирование процесса прокатки 

толстолистового металла по предлагаемой энергосберегающей технологии. 

Проанализировано формоизменение заготовки, напряженно-

деформированное состояние металла и эволюция микроструктуры. 

Резюмируя полученные результаты можно предположить то, что 

предложенная технология позволит получать прокат с качественной 

проработкой исходной структуры по всему объему, а, следовательно, и 

повышенные механические свойства получаемой металлопродукции при 

незначительных энерго- и трудозатратах. 
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В роботі представлено основні принципи і можливості методу 

флюїдного синтезу матеріалів та устаткування для його реалізації. 

Детально охарактеризовані особливості, які сприяють проведенню 

газового і флюїдного синтезу, що важливі для отримання вуглецевих та 

нітридборних фаз, а також зосереджено увагу на параметрах які 

сприяють процесам утворення мінералів у природних умовах. Детально 

представлено широкий спектр апаратних і технічних можливостей 

лабораторного і промислового обладнання для проведення флюїдного 

синтезу різноманітних матеріалів. Сконструйовано різноманітні 

модифікації установок газового високого тиску за призначенням по 

параметрах високого тиску та температури. Особливу увагу приділено 

можливостям промислового устаткування для проведення флюїдної 

екстракції природних рослин та гідротермального синтезу мінералів  

 

В работе представлены основные принципы и возможности метода 

флюидного синтеза материалов и оборудования для его реализации. 

Детально охарактеризованы особености, которые способствуют 

проведению газового и флюидного синтезов, что важно для получения 

углеродных и нитридоборных фаз, а также детализированы параметры, 

которые способствуют процессам образования минералов в природных 

условиях. Указаны основные характеристики лабораторного и 

промышленного оборудования для проведения флюидного синтеза 

разнообразных материалов. Сконструированы различные модификации 

установок газового высокого давления по назначению по параметрах 

высокого давления и температуры. Особенное внимание уделено 

возможностям промышленного оборудования для проведения флюидной 

екстракции природных растений и гидротермального синтеза минералов 
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The paper presents the basic principles and possibilities of the method of 

fluid synthesis of materials and equipment for its implementation. The features 

that contribute to the performance of gas and fluid synthesis are characterized 

in detail. These features are important for the formation of carbon and boron 

nitride phases. Also we detailized the parameters that contribute to the 

processes of formation of minerals in the natural environment. 

The main characteristics of laboratory and industrial equipment for the 

fluid synthesis of a variety of fluid materials are demonstarted. The various 

modifications of the gas high-pressure units on high pressure and temperature 

parameters are constructed. 

A particular attention is paid to the possibilities of industrial equipment for 

performing of fluid extraction of natural plants and hydrothermal synthesis of 

minerals 

 

1.1. Вступ 

До цього часу широко використовуються два методи синтезу 

кристалів під високим тиском (ВД): 1 - гідротермальний синтез,  2 - т.зв. 

"твердофазовий" синтез. Ми пропонуємо розробляти новий (3) - флюїдний 

синтез (FS). 

В літературі зустрічається відносно небагато публікацій по 

застосуванню флюїдного синтезу FS (він є окремим випадком методу 

SCFS) для отримання кристалів при тисках більше 1000 атм. Одні з перших 

синтезів технічно важливих матеріалів (кварц -1851 р., алмаз – 1880 р.) 

були здійснені саме в середовищі флюїду (надкритичного газу). Але через 

різні причини промисловий синтез їх проводиться при високому тиску 

(ВД) в інших (не газових) середовищах. 

В огляді літератури нами коротко охарактеризовані особливості 

газового і флюїдного синтезів [1-11], отримання вуглецевих [12-19] та 

нітридборних фаз [20-30] і пов'язані з ними інформації. 

 Алмази Хеннея (1880 р.) [25] зараз зберігаються в Лондонському 

музеї і Лонсдейл досліджувала їх рентгенографічно в 1942 р. Рівень тиску 

в 77 експериментах Хеннея, як ми [13] встановили порівняльним аналізом, 

не міг бути більшим за 14000 атм. (1,4 ГПа) (зараз же синтез алмазів 

ведеться при тиску 4,2-5 ГПа і більше [19]). 

Таким чином, спосіб FS відомий вже  1,5 сторіччя, але незаслужено 

забутий. Йому потрібне „нове дихання”. В той же час при малому тиску 

(атмосфери, десятки атмосфер) газовий синтез речовин широко поширений 

(докритичні значення Р і Т) [1].  

 Слід виділити успішний синтез алмазу у водному флюїді при тиску 

0,17 ГПа А.Шиманським (м. Варшава) в 90-роках 20 століття [26], а також 

успішний синтез монокристалів нітриду галлію і других нітридів в 
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азотному флюїді. Це дало поштовх до створення  центру по дослідженню 

ВД у Варшаві (High Pressure Research Center), ученими якого в період з 

1996 г. по 2004 р. опубліковані численні роботи по нітриду галлію, 

отриманому у флюїдному середовищі. 

 

1.2. Флюїд – четвертий стан речовини 

В ряду переходів ТвЖГФ перші два фазові перетворення можуть 

відбуватися як за звичайних умов (Ро, То), так і при ВД, а утворення 

флюїду Ф відбувається тільки при надкритичних значеннях Р і Т. 

Є різні представлення РТ-діаграм з критичною точкою [5,7,9]. Якщо їх 

об'єднати, то можна умовно представити таку гіпотетичну діаграму, як 

показано на рис.1. 

Області існування і межі розділу гіпотетично між твердою (Тв), 

газовою (Г), рідкою (Ж) фазами одного складу, а також передбачувана 

область флюїду (Ф) можна умовно представити наступним чином (рис 1). 

 

 
  

 Рис. 1 Гіпотетична діаграма речовини з критичною точкою К 
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В першому навчальному посібнику по ВД [5] зазначено: «В даний час 

майже загальноприйнята думка, що будь-який газ, точніше будь-яка 

речовина при температурі вище критичної (такий стан часто називають 

флюїдним станом, оскільки щільність даної речовини під ВД може бути 

дуже великою в порівнянні з щільністю звичайних газів), може бути 

сконденсований безпосередньо в кристалічну фазу при будь-якій 

температурі, якщо прикладений достатньо високий тиск».  

Використовувати термін «флюїд», як характеристику IV - стану 

речовини було запропоновано українським вченим Мельником Ю.П. ще в 

1978 р. [7]. З українських праць по флюїдах слід виділити два довідники 

[6,7] і нову монографію [8]. 

 

1.3. Флюїди в природі 

Дуже широко роль флюїдів в мінералоутворенні розглянута в роботі 

[8]. 

В цій роботі [8] з восьми розділів слід відмітити три наступні: флюїдні 

включення в мінералах, роль потоків СО2 - флюїду в мінералоутворенні, 

гідротермальні утворення Карпат, Донбасу, Криму, що пов’язані з 

вуглеводневими флюїдами. 

В роботі [8] встановлено, що тиск потоків СО2-флюїду, визначений за 

густиною вторинних флюїдних включень в кварці (~0,8-0,9 г/см
3
) при  

температурі 1100-1200ºС становить 540-870 МПа. 

В роботі [4] вказується, що: « З галоїдними газами виносяться Si, Cu, 

Li, Be, Se, Zn, As, Мо, Ag, Sn, Pb, Cd, Tl. З сірчистими газами  виносяться 

Na, K, V, а також інші метали. У перегрітих парах  води переносяться Si, 

Mg, As, Pb, Cu, Ag, Co, Ni, Mo, Bi, Tl, Li, Sc. Гази, вода і інші летючі 

з'єднання, розчинені в розплавленій магмі, що упровадилася в земну кору, 

поступово виділяються з неї у міру зниження температури і кристалізації 

магми. У вигляді летючих з'єднань у вулканічних областях можуть 

переміщатися  і інші елементи». 

 

1.4. Флюїдна екстракція 

З флюїдних технологій найінтенсивніше розвивається флюїдна 

екстракція. Так в статті [10] наголошується, що створено ряд промислових 

екстракційних установок з об'ємом робочої камери від 10-50 літрів до 

декількох кубометрів, за останні 25-30 років упроваджені різні технології. 

 

2. Розробка способу флюїдного синтезу (FS) кристалів [3, 12, 13-15,  

28-30] 

У збірці [11] розглянуто три типи техніки для застосування в 

експериментальній мінералогії: гідротермальна техніка, газова техніка 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

601 

 

(апаратура для вивчення розплавів і фізико-хімічних умов 

мінералоутворення, апаратура для вивчення фізичних констант з'єднань), 

апаратурне і методичне забезпечення при високому твердофазовому тиску. 

Проте для FS-способу техніка тільки починає розроблятися, а в 

основному  пристосовують техніку ВД [11], яка розроблялася для вивчення 

природних процесів. 

По FS-способу нашим колективом опубліковано більше десятка робіт 

(1993-2014 р. р.), зроблено близько 10 доповідей на міжнародних 

конференціях, отримано патент України [3]. Одним з авторів даного 

проекту запропоновано новий підхід до поняття «Фази високого тиску» 

[14]. 

Ми провели більше ніж 200 різних експериментів по FS на 

спроектованій і виготовленій авторами апаратурі. 

Нами експериментально встановлено, що не обов’язково треба 

прагнути до максимальних параметрів синтезу (T, P, t).  За рахунок 

інтенсивного масопереносу за перші 4-5 годин досягати швидкості росту 

полікристалічних утворень до 0,2-0,3 мм/год, а іноді і до 0,5-1 мм/год.  

На основі тематики Інституту проблем матеріалознавства НАН 

України (ІПМ) було закінчено декілька тем по FS-способу з залученням 

інших організацій: Інституту магнетизму (ІМаг) НАН і МОН України, 

Інституту геохімії мінералів та рудоутворення НАН України, ТОВ „Карб 

Екс”, Київського технічного Університету КПІ, Університету Флоріди 

(США), Геологічного інституту Університету Кіль (Німеччина) і ін.). 

Наш об’єднаний колектив має можливості проектувати, виготовляти, 

ремонтувати і експлуатувати установки високого газового тиску („ГазВД”) 

двох типів – з зовнішніми і внутрішніми нагрівачами. 

По флюїдним процесам ми провели огляди [20], термодинамічні 

розрахунки [13], моделювання, прогнози [14] і експерименти [3,12,15,28-

30]. 

Спосіб FS – універсальний. Так, наприклад, ми отримали: елементи 

(C, S), оксиди (Al2O3, SiO2, MgO, V2O3, FeO, гематит Fe2O3, магнетит 

Fe3O4), нітриди (BN, Si3N4), оксинітриди (BxNyOz), сульфіди. 

Для початку перед проведенням експериментів бажано проводити 

відповідні термодинамічні розрахунки (як це зроблено нами для синтезу 

алмазу з використанням реакції Будуара в роботі [13]) для визначення РТ - 

поля існування відповідної фази. 

Способом FS нами було отримано полікристалічні осадки з ячеїстою 

структурою (кубічний графіт), пористі монокристали в системі В-N-О-Н, 

нанопорошок (сВN), порошок з нанопорами (В12N12), полікристалічні 

осадки (В24N24), порoшки кристалічних оксидів, порошок алмаз + кубічний 
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графіт, аморфний вуглець, аморфний ВN та різні продукти флюїдної 

екстракції. 

Найбільш широко наші розробки представлені в роботах [12, 28-30]. 

 

2.1.  Лабораторне  устаткування   для способу  флюїдного  синтезу 

[16, 28,29] 

Для FS- способу нашим об`єднаним колективом було розроблено ряд 

лабораторних установок газового високого тиску (ГазВД) з зовнішнім 

(ГазВД - 1,3,4) і внутрішнім (ГазВД-2) нагрівом, які відрізняються від 

існуючих варіантів газостатів. 

Приводимо технічний опис лабораторної установки газового високого 

тиску (ГазВД-1), варіант – із зовнішнім нагрівом. Установка ГазВД-1 є 

комбінацією спеціально виготовлених і існуючих елементів 

гідротермальних і газових установок. Принципова схема установки ГазВД-

1 показана на рис.2, а загальний вигляд її - на рис.3. 

 

 
 

Рис. 2 Принципова схема універсальної лабораторної установки ГазВД-1: 

1 – газовий балон; 2 – винтиль низького тиску; 3 – манометр низького 

тиску; 4,8 – вентилі високого тиску; 5 – газовий компресор до 2000 атм.; 

6,7 – манометри високого тиску; 9 – реактор;  

10 – електронний блок керування 
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Рис. 3 Загальний вигляд установки ГазВД-1 

 

Технічні дані установки ГазВД-1: 

1. Робочий діапазон тиску: 100-3000 атм., тобто 0,01- 0,3 ГПа (при 

використанні додаткового мультиплікатора (рис.11): 100-6000 атм., тобто 

0,01-0,6ГПа). 

2. Діапазон температур: 20-750°С. 

3. Діапазон експозицій: від декількох хвилин - до декількох діб. 

4. Час виходу на режим (3000 атм., 750°С) – близько 1 години. 

5. Споживана потужність електроенергії –  1-2 квт./годину.  

6. Охолодження – проточна вода. 

7. Максимальний градієнт температури: Т=500° (тобто 

750°С250°С) 

8. Використовувані гази – He, Ar, N2, CO2, H2O (пара). 

9. Експлуатація установки не вимагає спеціального приміщення 

(тобто – закритих боксів, що блокуються, легкознімающогося даху, 

укріплених стін і т.д.); також не вимагається дозволу котлонагляду на 

монтаж і експлуатацію установки.  

Установка з внутрішнім нагрівом „ГазВД-2” (8000-10000 атм., тобто 

0,8-1 ГПа, 1000
0
С) була розроблена на основі газостата з внутрішнім 

охолодженням (3000 атм, тобто 0,3 ГПа, 1500
о
С) [16]. Вона потребує 

розміщення в спеціальному приміщенні (боксі) . 

На даному етапі розроблені газостати нового покоління: Газ ВД-3 (з 

горизонтальним розміщенням реактора)  і ГазВД-4 (з реактором на основі 

стійкого та міцного сплаву титану) (рис.4, 5). 
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Розробляються реактори (ГазВД-5 і т.д.) з зовнішнім обігрівом 

довжиною не менше 1000 мм, для забезпечення градієнту температур при 

майбутньому синтезі монокристалів різноманітних сполук (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 4 Загальний вигляд установки ГазВД-3 

 

 
 

Рис. 5   Загальний вигляд установок;  ГазВД-4 (зліва) і ГазВД-3 (справа) 
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Рис. 6  Установка ГазВД-5 

 

 

 
 

Рис. 7  Газовий мультиплікатор  до тиску  15000 атм. 
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Установка ГазВД-2 була розроблена нами на основі раніше 

запропонованої [16] установки – високотемпературного газостата з 

внутрішнім охолодженням. 

Для можливості підвищення тиску при необхідній температурі 

експериментів було замінено вузол нагріву вищезгаданого газостата 

(1500
о
С, 3000 атм.) на ніхромовий нагрівач і відповідну теплоізляцію. 

Використовується також мультиплікатор на 15000 атм. (рис.7). 

Після такої модернізації газостата нова установка (ГазВД-2) з 

ніхромовим нагрівачем дозволяє проводити експерименти до температури 

1000
о
С при тиску до 10000 атм. (1 ГПа)  (рис.8). 

 

 
 

Рис. 8 Установка ГазВД-2 (максимальна температура – 1000
0
С, 

максмальний тиск – 10000 атм. (1 ГПа)) 

 

2.2. Призначення установок газового високого тиску 

Лабораторні установки ГазВД-1,2,3,4 призначені для отримання 

різних сполук в умовах спонтанної кристалізації, а ГазВД-5  - для синтезу 

монокристалів: 

1) ГазВД-1 - універсальна установка (3000 атм., 750
о
С), зовнішній 

обігрів – для флюїдного синтезу елементів, оксидів, нітридів, сульфідів і 

т.д. (рис. 9). 

2) ГазВД-2 - установка з внутрішнім нагрівачем (1000
о
С, 10000 атм) 
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3) ГазВД-3 - установка з горизонтальним реактором (4000 атм., 

700
о
С), зовнішній обігрів – для синтезу в човниковому тиглі (елементи, 

оксиди, нітриди і т.д.) 

4) ГазВД-4 - установка для синтезу магнітних матеріалів (елементи, 

оксиди) (2000 атм, 600
о
С), зовнішній обігрів. 

5) ГазВД-5 - установка для синтезу монокристалів (2000 атм., 700
о
С), 

зовнішній обігрів (установка – в стадії розробки). 

 

 

 
 

Рис. 9  Проведення експерименту на установці ГазВД-1 (Р=2100атм, 

Т=750
0
С) 

 

2.3. Промислова установка для екстракції 

На основі діючої лабораторної установки для екстракції (рис. 10) була 

розроблена промислова установка (рис. 11) 

Лабораторна установка (рис. 10) – це модельна установка на 2,5 л., на 

якій отримані зразки екстрактів (амаранту, проса, виноградної кісточки, 

високогірної карпатської сосни). При потребі можна отримати екстракти 

«будь-яких» природних матеріалів. 
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Промислова установка для екстракції (рис.11), розрахована  на об’єм 

40 л. і тиск 500 атм. знаходиться в стадії монтажу (готовність 60%).   

 

 
 

Рис. 10  Лабораторна установка для екстракції 

             

Ці установки можуть бути використані в фармацевтичній, харчовій, 

парфюмерно-косметичній, пиво-алкогольній промисловості, а також для 

переробки токсичних відходів, переробки ядерних відходів, синтезу нових 

матеріалів, в мікроелектроніці, виробництві будівельних матеріалів, 

хімічному виробництві, нафтопереробці та нафтодобуванні. 
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Рис. 11 Промислова установка для проведення надкритичної флюїдної 

СО2- екстракції на об'єм 40 літрів і тиск 500 атмосфер  

(виготовлена на 60%) 
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2.4. Промислова гідротермальна установка 

Промислова гідротермальна установка (рис.12) використовується для 

отримання  монокристалів кварцу при нарощуванні його на затравку в 

умовах водного флюїдного синтезу. 

 

 
 

Рис. 12  Промислова гідротермальна установка 

 

2.5. Основи способу «FS» 

В основу способу флюїдного синтезу (FS) покладені наступні 

положення: 

а) при надкритичних PT-параметрах гази мають підвищену щільність 

(0.3-0.6 г/см
3
 і більше), рухливість і реакційну здатність [1, 2, 6]; 

б) як і рідини, гази (особливо під ВД) можуть бути розчинниками, 

цьому питанню присвячена ціла книга за 1974 р. [4] – залежність 

розчинності твердих речовин в стиснутих газах має складний характер від 

тиску, але для більшості речовин вона підвищується із збільшенням тиску; 

в) використовувати відому концепцію, що “подібне розчиняється в 

подібному”, тобто, наприклад, для розчинення BN і подальшої 
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перекристалізації - використовувати гази у флюїдному стані, а саме: N2, 

NH3, NO і ін. 

Згідно [1] кристали різних з'єднань можна отримувати з парової 

(газової), рідкої або твердої фази. Більшу ступінь досконалості мають 

кристали, вирощені з парової фази. 

Згідно [1] «методами вирощування з газової фази можна отримувати 

кристали практично будь-яких речовин, проте найбільшу важливість ці 

методи мають при отриманні монокристалів тугоплавких матеріалів, 

інконгруентно плавких з'єднань, а також речовин, схильних до 

поліморфізму, коли необхідно отримати кристали низькотемпературної 

поліморфної модифікації». Крім того кристалізація з газової фази 

ефективна (у закритому об'ємі) при використанні летких з'єднань. Проте, 

через малу швидкость росту без застосування високого тиску для 

отримання великих кристалів потрібні сотні годин [1,2]. 

Швидкість росту кристалів з газової фази можна варіювати: шляхом 

зміни градієнта температури (ΔТ) або механізму масового перенесення, 

наприклад збільшуючи значно тиск газу [1]. Проте, рівень вживаного 

тиску в даний час з різних причин обмежений десятками або сотнями 

атмосфер. 

Тому далі ми розглядатимемо газовий синтез тільки при ВД  (1000 

атм. і більше, тобто 0,1 ГПа і більше). 

Швидкість росту кристалів при флюїдному синтезі за перші 3-5 годин 

складає 0,2-0,3 мм/годину (тобто - на порядок більше, чим при 

гідротермальному методі). Деякі кристали ростуть із швидкістю 0,5-1 

мм/годину. 

У таких умовах забезпечується:  

1. Температура кристалізації (зокрема, для оксидів) складає 0,2-0,4 від 

температури їх плавлення. 

2. Можливість  використання різних газових розчинників [4] (тоді як 

при гідротермальному методі – тільки один, H2O), які в той же час можуть 

виконувати роль хімічно активних реагентів. 

3. Можливість використання різних реакцій: Тв.+Тв., Тв+Ж, Ж+Ж, 

Г+Г, Г+Ж, Г+Тв, хімічних транспортних реакцій. 

4. Можливість отримувати низькотемпературні поліморфні 

модифікації різних з'єднань (α - кварц, cBN, cSiC, алмаз і ін.). 

При однакових: вихідній шихті, газі, Рmax, Tmax, tmax методом FS можна 

здійснювати більше 10 різновидів однієї і тієї ж технології. У одних 

випадках результати бувають схожими, а іноді різко відрізняються. 

У методі “FS” [3] використовуються надкритичні температура і тиск. 

При цьому щільність надкритичного газу (флюїду) складає: ρг>0,4ρж. 
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Критичні властивості для вищенаведених газів [4А] представлені в таблиці 

1. 

 

Таблиця 1 Критичні температура, тиск і щільність деяких газів [4А] 

Газ Ткр, ˚С Ркр, 0,1 МПа (атм.) ρкр, г/см
3
 

Не -267,9 22,9 0,0693 

Ar -122 49 0,5310 

N2 -147,1 33,9 0,3110 

H2O 374,15 221,43 0,325 

CO2 31,1 74,0 0,460 

CO -139 35 0,311 

H2 -239,9 13,0 0,0310 

CH4 -82,5 46,4 0,162 

 

Надкритичний флюїд має щільність, близьку до щільності рідини, і в 

той же час рухливість і в'язкість, близьку до такої у газу . 

 Далі будуть приведені різноманітні приклади застосування методу 

флюїдного синтезу для отримання різних фаз вуглецю і нітриду бору. 

2.6. Можливості флюїдного синтезу. 

Про можливості методу «FS» [3] за період 2000-2012 р.р. нами було 

зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях. Ми 

використовували його для отримання порошків тугоплавких кристалічних 

оксидів і різних модифікацій вуглецю і нітриду бора при  Т<1000°С. 

Цей метод – універсальний. Цим методом можна отримувати 

елементи, оксиди, нітриди і т.д.  

Після теоретичних термодинамічних розрахунків по отриманню 

вуглецевих фаз по зворотній реакції Будуара (С+СО2↔2СО) при ВД [13] 

нами були експериментально отримані різні фази вуглецю [15, 28, 29].  

Слід відмітити, що синтез алмазу і кубічного нітриду бору в 

промислових умовах реалізується при тиску 4,5-10 ГПа і температурі 1200-

2500
о
С. А як буде показано нами далі – флюїдний синтез цих фаз можна 

проводити при тисках на порядок нижче і температурах – в 2-3 рази 

менше. 

 

3. Флюїдний синтез вуглецевих фаз [13, 15, 28, 29] 

 

3.1.  Синтез алмазу 

По утворенню алмазу із газової фази при атмосферному тиску, або 

близькому до нього, існує багато робіт, в той час як із газу при ВД – 

обмежена кількість. Детально огляд цих робіт проведено в монографії [17]. 
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Наші термодинамiчнi розрахунки [13] утворення алмазу по реакцii 

Будуара (ΔG
0

298 = -27,889 ккал/моль) i данi iнших авторiв  по утворенню 

алмазу з CO (ΔG
0

298 = -27,948 ккал/моль)  показують, що алмаз є 

термодинамiчно стiйкою фазою вуглецю при стандартних умовах.   

Вiдповiдно до розрахункiв по реакцii Будуара при ВД [13] нами було 

експериментально отримано алмаз при Т<1000
0
C і P<0.2 ГПа (тобто 

2000атм). Продукт реакцiї представляє собою чорний порошок, який 

дряпає корунд. На його рентгенограмi  присутнi всi лiнiї кубічного графіту 

КГ (3,18, 2,81, 2,47, 1,99, 1,904, 1.586, 1,482Å) i три лiнii алмазу (d=2,06; 

1.266 i 1.082 Å), а також основнi лiнiї  кліфтоніту (3.47 Å) i чаоїту (4.12 Å). 

3.2. Синтез кубічного графіту (фуллериту С24)  [15, 28, 29]. 

В багатьох експериментах нами отримано графіт кубічної сингонії.          

Мікротвердість кубічного графіту для наших зразків складає 1-5 ГПа, в той 

час як гексагонального графіту - 0,07-0,12 ГПа.  

Таким чином, судячи з наведених даних, з більшою ймовірністю 

можна стверджувати, що в наших експериментах виявляється кубічний 

графіт (С24) зі щільністю і постійною гратки, близькими до наведених в 

[18, 23]. 

Структура кубічного графіту запропонована в багатьох роботах. 

Фуллерен С24 – найменший з багатогранників, що мають число граней 

(шість квадратів і вісім гексагонів), достатніх для утворення кубічних 

ґраток, в яких молекули С24 зв’язані між собою ковалентними зв’язками, 

що виникають між суміжними квадратними гранями при кополімеризації. 

Природно назвати таку гратку простим кубічним фуллеритом – ПКФ-С24 

[21]. 

В роботі [21] були також розраховані параметр гратки (a=0,5545 нм) і 

густина (2,808 г/см
3
) ПКФ-С24, які виявились близькими до 

експериментальних. Розраховані міжплощинні відстані (0,32014-0,27725-

0,24798-0,19605-0,18483-0.16007-0,14820 нм) [21] – теж близькі до 

експериментальних даних. Це – вагомий доказ того, що структура 

кубічного графіту – є ПКФ-С24.  

Подібно цеолітам, структура ПКФ-С24 включає двомірну гратку 

циліндричних нанопор діаметром 0,41нм, яка може бути використана в 

якості молекулярних сит. Як і в мезапористому кремнії, внаслідок 

розмірного ефекту можуть виникати незвичайні оптичні властивості, але в 

рентгенівському діапазоні, що може найти різноманітне використання [21]. 

3.3.  Синтез фуллеритів і інших маловивчених фаз вуглецю. 

При флюїдному синтезі вуглецю  нами були отримані матеріали, що 

мають на своїх рентгенограмах дифракційні рефлекси  в «фуллереновій» 

області кутів  (2θ=4-20
0
, CuKά). Наявність С60 и С70 в зразках фіксується по 

появі перших ліній на рентгенограмах в області кутів 9-11
0
, а перших ліній 
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вищих фуллеритів в області кутів 4-8
0 

[29]. Це свідчить про значну 

кількість їх в зразках. В цих зразках гексагональний графіт практично 

відсутній. Причому, виділяються дві сильні (основні) лінії фуллериту і 

кубічного графіту (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13 Рентгенограма вуглецевого зразка, отриманого флюїдним 

способом з використанням в якості вихідної речовини  технічної сажі,  

CuKα 

 

Крім того, флюїдним методом нами було отримано такі маловивчені 

вуглецеві фази, як кліфтоніт, чаоїт і карбін [29]. 

 

4.Флюїдний синтез нітридборних фаз [12, 20, 28, 30]              

 

4.1. Синтез кубічного нітриду бору 

При відносно низькому тиску – 2100 атм. (0,21ГПа) і низькій 

температурі (515
о
С) з гексагонального графітоподібного нітриду бора gBN 

нами було отримано дуже дрібний порошок, який сильно дряпає скло. На 

його рентгенограмі є 4 лінії (2,11, 1,841, 1,304, 1,110Å) алмазоподібного 

нанокристалічного кубічного нітриду бору сBN. В районі кутів 2θ≈20
о
 

рентгенограма має гало, що відповідає наявності аморфної складової в 

даному зразку ВN. 

 

4.2. Синтез фази Х1  (фулбореніту  B12N12) [12, 28] 

Вперше нова незвичайна фаза нітриду бору була отримана методом 

ударного стиснення t-BN в 1965 р. Бацановим і названа Е - (Explosive) 

фазою [22]. 
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Синтез ми проводили на газостаті високого тиску (ГазВД) при тиску 

газу до 0.2 GPа і температурах до 750оС в різних середовищах [12].  

Невідому BN- фазу умовно названо фазою Х1. Вона утворюється при 

використанні різних: шихт, флюїдів, температур і тисків. Зауважимо, що 

зміна виду флюїдоутвоюючого газу (N2, Ar, He, H2O) не впливає на якісний 

результат. Розрахунок структури фулбореніту ГАФ-B12N12 відповідає як Е-

фазі, так і фазі Х1 [12, 24].  

Елементарна комірка ГАФ-B12N12  аналогічна нанопористій структурі 

фожазіту (fajasite) - одного з цеолітів. Зберігалася стабільність при 

повторному тестовому нагріванні до температури 700оС. Для кількох 

зерен зразка № 5 середня мікротвердість коливалася в межах 1 - 4 GPа, що 

на порядок вище ніж для гарячепресованого h-BN (0.23 GPа) і 

піролітичного h-BN (0.40 GPа).  

ГАФ - B12N12 може стати новим пористим легким твердим 

п'єзоелектричним діелектричним або напівпровідниковим цеолітоподібним 

матеріалом типу фожазіта на основі нітриду бору.  

 

4.3. Отримання фуллеритоподібної фази В24N24 

В роботі [30] описані теоретичні розрахунки і флюїдний синтез 

фуллеритоподібної фази (фулбореніту)  В24N24. 

 

4.4. Одночасне утворення декількох фаз [28] 

В одному з експериментів по флюїдному синтезу з вихідним 

турбостратним нітридом бору мікротвердість отриманих кристалів ВN 

мала значення від 10-30 кг/мм
2
 (при нагрузці на індентор 50 г) до 3350-

4500кг/мм
2
 (при нагрузці 100 г) і навіть до 6178 кг/мм

2 
(при нагрузці  20 г) 

Можна припустити, що найвищі значення мікротвердості відповідають 

фазам  wВN, або cВN, бо як відомо [19], мікротвердість cВN складає  46,8-

50,2ГПа (тобто 4650-5020 кг/мм
2
). 

 

                             

5. Флюїдний синтез оксидів [28] 

Крім фаз вуглецю і нітриду бору флюїдним способом (FS) нами в 

умовах масової кристалізації на установках ГазВД-1,2,3 при Р=1000-

8000атм і Т<1000
о
С було синтезовано ряд технічно важливих оксидів: 

корунд(α-Al2O3), α - кварц SiO2, оксид магнію MgO, оксид ванадію V2O3 , а 

також магнетит Fe3O4 і сульфід нікелю. 

Оксид V2O3 цінний тим,що відповідно до [27], він має питомий 

електроопір (2-4) 10
-4

 ом·м (в інтервалі температур від -100
о
С до +1070

о
С), 

що дуже близько до електроопору самородних металів. Природний V2O3 
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представлений мінералом кареліанітом і має мікротвердість 1935-

2151кг/мм
2
 (близько до корунду). Його структура ізоструктурна корунду. 

                                    

Висновки 

1. Розроблено спосіб флюїдного синтезу (FS) і устаткування для його 

реалізації. На наш погляд перспективи застосування нового методу синтезу 

матеріалів достатньо широкі. Спосіб FS – універсальний. Так, наприклад, 

показано, що ми отримали: елементи (C), оксиди (Al2O3, SiO2, MgO, V2O3), 

нітриди (BN), оксинітриди (BxNyOz). 

Цілком слушно можна віднести флюїдний синтез до найбільш 

перспективних методів отримання різних сполук. 

 2. Проведені нами термодинамічні розрахунки утворення алмазу із 

флюїдизованого СО отримали експериментальне підтвердження в наших 

дослідах. Тиск при цьому був на порядок нижче, чим в промисловості. 

 3. Способом флюїдного синтезу отримано кубічний нітрид бору при 

тиску, який на порядок нижче, чим в промисловості. 

4. Отримані маловивчені фази вуглецю -  чаоїт, кліфтоніт, карбін, 

фуллеріти (С24 – кубічний графіт  і інші)  та фуллеритоподібний нітрид 

бору – Е-фаза (фулбореніт  В12N12)  і інші. 
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УДК 669.184 

 

РОЗРАХУНОК НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ  

 В СЕРЕДОВИЩІ MS EXCEL

 

І. Г. Куцик, В. М. Рибак 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто етапи розрахунку незбалансованої транспортної задачі в 

середовищі MS Excel. Показано зручність використання середовища MS 

Excel для розрахунку транспортних задач 

 

Рассмотрены этапы расчета несбалансированной транспортной 

задачи в среде MS Excel. Показана удобность использования среды MS 

Excel для расчета транспортных задач 

 

The stages of the calculation of a not balanced transportation problem in 

the environment of MS Excel. Found it convenient to use the medium MS Excel 

to calculate the transport problems 

 

Вступ 

Транспортна задача – задача про оптимальний план перевезень деяких 

вантажів із пунктів відправлення в пункти споживання. Доволі часто ця 

задача виникає в металургійній галузі, коли, наприклад, необхідно скласти 

оптимальний план перевезень руди із кар’єрів або інших матеріалів на 

металургійні підприємства. Розробка і використання оптимальних схем 

вантажних потоків дозволяє знизити витрати на перевезення. При цьому, 

якщо сумарний об’єм пропозицій (вантажів в пунктах відправлення) 

дорівнює сумарному попиту (вантажів в пунктах призначення), 

транспортна задача називається збалансованою. В іншому випадку – 

незбалансованою [1]. Етапи розрахунку збалансованих транспортних задач 

в середовищі MS Excel були розглянуті в роботі [2]. Дана робота 

присвячена етапам розрахунку незбалансованих транспортних задач в 

середовищі MS Excel. 

Для класичної транспортної задачі виділяють два типи завдань: 

- досягнення мінімальних фінансових витрат при перевезенні 

(критерій вартості); 

- досягнення мінімальних витрат часу (критерій часу). 

Обидва типи задач можна швидко вирішити в середовищі MS Excel. 
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Постановка задачі 

Нехай існують 3 пункти видобутку деякої сировини для потреб 

металургії, які знаходяться в містах Жмеринка, Черкаси та Чернігів, з 

відповідними об’ємами виробництва: 60, 40 та 20 тонн в день. Нехай 

існують 4 пункти споживання даної сировини - заводи, які знаходяться в  

Києві, Сумах, Одесі та Харкові з відповідними об’ємами споживання: 40, 

25, 15 та 30 тонн в день. Сумарний об’єм виробництва (120 т) не дорівнює 

сумарному об’єму споживання (110 т) і тому дана задача є 

незбалансованою. Для перетворення її в збалансовану, в задачу додатково 

вводяться штрафи за кожну тонну невивезеної із пункту виробництва 

сировини (у випадку її перевиробництва), або штрафи за кожну тонну 

недоставленої сировини (у випадку її недостачі). В даному випадку 

необхідно ввести штрафи за кожну тонну невивезеної із пункту 

виробництва сировини. Транспортні витрати перевезення 1 тонни 

сировини від кожного з пунктів видобутку до кожного з пунктів 

споживання а також витрати на зберігання невивезеної сировини (штрафи) 

наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 Вартість перевезення 1 тонни сировини з пунктів 

видобутку до пунктів споживання а також штрафи за невивезену сировину 

Пункт видобутку 
Вартість перевезення 1 тони 

сировини, грн./т 

Вартість зберігання 1 

тони сировини, грн./т 

Жмеринка 10 4 25 31 5 

Черкаси 12 8 20 28 2 

Чернігів 6 10 32 36 3 

Пункт споживання Київ Суми Одеса Харків  

 

Необхідно знайти такі маршрути і об’єми перевезень, щоб усі пункти 

споживання були забезпечені необхідними об’ємами сировини, а сумарні 

транспортні витрати на її перевезення і зберігання були мінімальними. 

 

Рішення задачі 

Рішення незбалансованої транспортної задачі відрізняється від 

рішення збалансованої транспортної задачі тільки тим, що до об’ємів по 

маршрутам перевезень в пошуковій матриці додаються ще об’єми 

невивезеної із пунктів видобутку сировини. Таким чином, задача із 

незбалансованої перетворюється в збалансовану [2]. 

Для рішення даної задачі в середовищі MS Excel необхідно створити 

відповідні таблиці і ввести в них усі параметри задачі та формули (рис. 1). 

Далі необхідно запустити модуль «Пошук рішення» і натиснути на 

кнопку «Параметри». У вікні, що з’явиться, необхідно відмітити лінійність 

шуканої математичної моделі і невід’ємність аргументів.  
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Рис. 1 Створені в MS Excel таблиці 

 

Після натискання на кнопку «Ок» відбудеться перехід в вікно «Пошук 

рішення», в якому необхідно ввести координати цільової комірки C26, 

мету пошуку – мінімальне значення, комірки аргументів D11:H13 та 3 

обмеження (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Меню «Пошук рішення» 
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Натиснувши на кнопку «Виконати» отримуємо результати 

розрахунків (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Результати розрахунків 

 

Отже, для отримання мінімальної добової вартості перевезень 

сировини із пунктів видобутку в пункти споживання необхідно: 

- 20 тонн сировини перевозити із Жмеринки в Київ; 

- 25 тонн сировини перевозити із Жмеринки в Суми; 

- 15 тонн сировини перевозити із Жмеринки в Харків; 

- 15 тонн сировини перевозити із Черкас в Одесу; 

- 15 тонн сировини перевозити із Черкас в Харків; 

- 20 тонн сировини перевозити із Чернігова в Київ. 

При цьому 110 тонн сировини буде перевезено в необхідній кількості 

в усі пункти споживання а 10 тонн будуть залишатися в Черкасах. При 

цьому загальна вартість перевезень та зберігання буде дорівнювати 1625 

грн./день. 

Аналогічним чином вирішується незбалансована транспортна задача у 

випадку, коли сумарний об’єм виробництва менший за сумарний об’єм 

споживання. Тільки в цьому випадку вводяться штрафи за непоставлену 

сировину і рахуються об’єми непоставленої сировини в пунктах 

споживання. 

 

Висновки 

Використання пакету MS Excel дозволяє найшвидше з відомих 

методів розрахувати незбалансовану транспортну задачу будь-якої 

складності. Крім цього, один раз підготовлена і збережена електронна 

таблиця дозволяє в будь-який момент часу зробити зміни в вихідних 

умовах у відповідності до виробничої ситуації, що склалася, і миттєво 

перерахувати задачу. Це робить пакет MS Excel незамінним засобом 
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розрахунку незбалансованих транспортних задач як для металургійної 

галузі, так і для будь-яких інших галузей господарства. 
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УДК 669.018+ 539.216.2 

 

ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА  

 БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Cu-Fe-Ni-Si

 

О. І. Кушнерьов, В. Ф. Башев 

 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  

 

Досліджено вплив складу та швидкості охолодження на структуру, 

мікротвердість та фазовий склад високоентропійних сплавов системи Al-

Cu-Fe-Ni-Si в литому та рідкозагартованому стані. Гартування з рідкого 

стану (ЗРС) здійснювалось за методикою splat-охолодження зі швидкістю 

~ 10
6 

К/с. Встановлено, що більшість досліжених сплавів є двофазними  

(ОЦК+ГЦК), за виключенням Al0.5CuFeNi (ГЦК). У литому стані 

досліджені сплави мають дендритну структуру, в той час як у ЗРС–

сплавах формується однорідна дрібнозерниста структура 

 

Исследовано влияние состава, скорости охлаждения на структуру, 

микротвердость и фазовый состав высокоэнтропийных сплавов системы 

Al-Cu-Fe-Ni-Si в литом и жидкозакаленном состоянии. Закалка из 

жидкого состояния (ЗЖС) проводилась по методике splat-охлаждения со 

скоростью ~ 10
6 

К/с. Установлено, что большинство изученных сплавов 

являются двухфазными  (ОЦК+ГЦК), за исключением Al0.5CuFeNi (ГЦК). В 

литом состоянии изученные сплавы имеют дендритную структуру, в то 

время как в ЗЖС–сплавах формируется однородная мелкозернистая 

структура 

 

In this work the influence of the composition and the melt cooling rate on 

the structure, microhardness and phase composition of high-entropy alloys of 

Al-Cu-Fe-Ni-Si system in the as-cast and rapid quenched state was investigated. 

Quenching from a liquid state was carried out by splat-quenching (SQ). Cooling 

rate was ~ 10
6
 K/s. By the XRD analysis it was found that most of the studied 

alloys are two-phase ( BCC +FCC). An exception is alloy Al0,5CuFeNi (FCC). 

The as-cast alloys have dendritic structure, while in the SQ alloys a  

homogeneous fine-grained structure is formed 

 

Вступ 
У 2004 р були опубліковані перші роботи, присвячені створенню та 

комплексному дослідженню нового класу матеріалів, так званих 

високоентропійних багатокомпонентних сплавів (ВЕС), що містять 
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зазвичай від 5 до 13 основних елементів, в еквіатомних або близьких до 

еквіатомних концентраціях (від 5 до 35%) [1]. Підбором кількості 

компонентів і співвідношення їх концентрацій в сплаві створюється 

підвищене значення ентропії змішення, яке зберігається не лише в 

розплавленому стані, але і після затвердіння. ВЕС характеризуються 

унікальною структурою і цілим комплексом високих експлуатаційних 

характеристик, таких як твердість, зносостійкість, стійкість до окислення, 

корозії і іонізуючих випромінювань, висока термічна стабільність [1-4].  

 

Постановка задач дослідження 
Метою роботи є вивчення структури і властивостей 

багатокомпонентних сплавів системи Al - Cu - Fe - Ni - Si. У сплавах даної 

системи відсутні Co і Cr, що зазвичай застосовуються у більшості ВЕС та 

сприяють підвищенню експлуатаційних характеристик сплавів, але при 

цьому значно збільшують їх вартість. З метою встановлення впливу 

швидкості охолодження розплаву на мікротвердість, фазовий склад і 

параметри тонкої структури досліджувалися сплави в литому і 

рідкозагартованому (ЗРС) стані.  

 

Методика проведення експериментів 
Литі зразки сплавів системи Al - Cu - Fe - Ni - Si були отримані за 

допомогою печі Таммана з використанням мідної виливниці (швидкість 

охолодження ~ 10
2
 К/ с).  

Гартування з рідкого стану (ЗРС) проводилося за відомою методикою 

splat-охолодження шляхом зіткнення краплі розплаву, яка летить із 

великою швидкістю, з поверхнею, що являла собою внутрішню поверхню 

мідного циліндра, який обертався із великою швидкістю. Оцінена по 

товщині рідкозагартованих плівок швидкість охолодження розплаву 

складала ~ 10
6
 К/с.  

Мікроструктура зразків вивчалася за допомогою оптичного 

мікроскопа Neophot -21. Рентгенофазовий і рентгеноструктурний аналіз 

(РФСА) проводився з використанням дифрактометра ДРОН-2.0 у 

монохроматизованому мідному випромінюванні. Мікротвердість 

вимірювалася на мікротвердомірі ПМТ-3.  

 

Результати досліджень 

За методикою, наведеною у [1], були обчислені параметри, які 

характеризують досліджені ВЕС: ентропія змішування mixS , ентальпія 

змішування mixH , параметр, що характеризує різницю атомних радіусів 

компонентів δ, та концентрація валентних електронів VEC (табл.1).  
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Таблиця 1 Значення 
mixS , 

mixH , δ і VEC для сплавів системи Al-Cu-

Fe-Ni-Si  

Сплав mixH , кДж / 

моль 
mixS , Дж / 

(моль·K) 
δ VEC 

Al0.25CuFeNiSi0.25 - 6,18 12,06 4,00 8,79 

Al 0.5CuFeNiSi0.25 - 8,36 12,52 4,95 8,4 

Al0.5CuFeNi -1,14 11,23 4,62 8,71 

Al0.7CuFeNi - 3,18 11,43 5,11 8,41 

CuFeNiSi0.5 -10,45 11,23 2,51 8,86 

 

Слід зауважити, що відповідно до обчислених значень mixS  більшість 

сплавів, вивчених у даній роботі, формально слід віднести до  

середньоентропійних сплавів, однак, беручи до уваги оцінку мінімального 

значення mixS для ВЕС ≥11 Дж/(моль·K), наведену в [5], багато 

дослідників відносять такі матеріали до високоентропійних сплавів. 

 

Таблиця 2   Фазовий склад, розміри ОКР (L) та усереднена  

мікротвердість (Hμ) досліджених сплавів 

Cплав 
Фазовий склад 

(мас.%) 

Параметр 

решітки а, 

нм. 

L, нм. Hμ, MПa 

Al0.25CuFeNiSi0.25 литий 
ГЦК (87,5) 0,3604 17 ± 2 

2800± 200 
ОЦК (12,5) 0,2844 16 ± 2 

Al0.25CuFeNiSi0.25 ЗЖС 
ГЦК (86,5) 0,3602 30 ± 3 

2500 ± 200 
ОЦК (13,5) 0,2844 15 ± 2 

Al0.5CuFeNiSi0.25 литий 
ГЦК (26,9) 0, 3626 24 ± 3 

4800 ± 300 
ОЦК (73,1) 0, 2867 15 ± 2 

Al0.5CuFeNiSi0.25 ЗЖС 
ГЦК (13,3) 0, 3619 36 ± 3 

4300 ± 300 
ОЦК (86,7) 0, 2863 23 ± 2 

Al0.5CuFeNi литий ГЦК (100) 0, 36 08 24 ± 3 2400 ± 200 

Al0.5CuFeNi ЗЖС ГЦК (100) 0, 36 16 32 ± 3 1600 ± 200 

Al0.7CuFeNi литий 
ГЦК (59,3) 0, 3622 19 ± 2 

2800 ± 200 
ОЦК (40,7) 0, 2891 13 ± 2 

Al0.7CuFeNi ЗЖС 
ГЦК (73,2) 0, 3622 28 ± 3 

2400 ± 200 
ОЦК (26,8) 0, 2879 18 ± 2 

CuFeNiSi0.5 литий 
ГЦК (83,1) 0, 3635 18 ± 2 

3700 ± 200 
ОЦК (16,9) 0, 2801 15 ± 2 

CuFeNiSi0.5 ЗЖС 
ГЦК (88,9) 0, 3586 27 ± 3 

2700 ± 200 
ОЦК (11,1) 0, 2801 21 ± 2 
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За дифрактограмами (рис.1) встановлювався фазовий склад, 

оцінювалися періоди кристалічних решіток і один з параметрів тонкої 

структури: розміри областей когерентного розсіювання (ОКР) (табл.2). 

Обробку даних дифрактометричного експерименту здійснювали за 

допомогою програми для повнопрофільного  аналізу  рентгенівських  

спектрів  від  суміші полікристалічних  фазових  складових  MAUD. 

Слід зазначити, що дослідження тонкої структури ВЕС, здійснені 

методами електронної мікроскопії, як правило, виявляють окрім фаз, 

виявлених методом РФСА, також включення різного складу [6]. В 

основному фази, що виділяються мають нанорозмірний масштаб.  
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2θ, град. 
а 

  2θ, град. 
б 

Рис. 1 Дифрактограми литих (а) і ЗРС (б) зразків багатокомпонентних 

сплавів системи Al-Cu-Fe-Ni-Si: ◊ - ГЦК; ♦ - ОЦК 

 

За результатами мікроструктурних досліджень литих зразків сплавів 

системи Al-Cu-Fe-Ni-Si (ріс.2) можна зробити висновок про присутність в 

них яскраво вираженої дендритної структури, з наявним розпадом. Зі 

збільшенням швидкості охолодження в структурі сплавів спостерігається 

послідовна трансформація дендритної структури від структури з осями 

другого порядку при низькій швидкості охолодження до повного 

виродження дендритного зростання при швидкості охолодження ~10
6 
К/с.  
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Рис. 2 Мікроструктура зразків: Al0.25CuFeNiSi0.25  литий (а), ЗРС (б); 

Al0.5CuFeNi литий (в), ЗРС (г); Al0.7CuFeNi литий (д), ЗРС (е); 

Al0.5CuFeNiSi0.25  литий (ж), ЗРС (з); CuFeNiSi0.5  литий (і), ЗРС (к) 
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Вимірювання мікротвердості ЗРС сплавів системи Al-Cu-Fe-Ni-Si 

показало, що значення Hμ для них трохи нижче, ніж для відповідних 

сплавів у литому стані (табл. 2).  

Цей результат не є несподіваним, оскільки, беручи до уваги 

результати [7], можна зробити висновок про те, що в литому металі в 

процесі ліквації відбувається утворення мікроструктури з типовою 

морфологією дендритів і міждендритних з’єднань і їх подальший розпад, 

що супроводжується за рахунок виникнення різноспрямованих напружень 

в решітці підвищеними значеннями усередненої мікротвердості. Таким 

чином, мікроструктура і фазовий склад литого сплаву, що зазнає розпаду,  

істотно відрізняється своїм рівноважним багатофазним станом, що 

забезпечує  більш високі значення твердості та міцності.  

 

Висновки 
1. Встановлено, що вивчені сплави системи Al-Cu-Fe-Ni-Si за 

виключенням Al0.5CuFeNi є двофазними ВЕС, в структурі яких присутні 

невпорядковані тверді розчини з решітками типу ОЦК і ГЦК.  

2. Показано, що збільшення в структурі досліджених ВЕС об'ємної 

частки твердого розчину зі структурою ОЦК  призводить до зростання 

мікротвердості.  

3. Встановлено, що литі ВЕС системи Al-Cu-Fe-Ni-Si 

характеризуються більш високими значеннями мікротвердості, ніж ЗРС- 

сплави.  
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УДК 621.745 

 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ГАРНИСАЖНОЙ ПЛАВКИ 

 

С. В. Ладохин, Т. В. Лапшук,  Е. А. Дрозд 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Приведений опис основних конструктивних елементів електронно-

променевих ливарних установок, працездатність яких визначає 

стабільність протікання технологічних процесів. Запропоновані можливі 

варіанти їх удосконалення з урахуванням особливостей електронно-

променевої гарнісажної плавки 

 

Приведено описание основных конструктивных элементов 

электронно-лучевых литейных установок, работоспособность которых 

определяет стабильность протекания технологических процессов. 

Предложены возможные варианты их усовершенствования с учетом 

особенностей электронно-лучевой гарнисажной плавки 

 

The descriptions of main structural parts of electron-beam casting 

installation, which influence on stable passing of technological processes, are 

given. The possible variants of their modernization in connection with 

peculiarities of  electron-beam skull melting are proposed 

 

Основной областью применения электронно-лучевой гарнисажной 

плавки (ЭЛГП) является получение литых изделий из тугоплавких 

металлов и сплавов. Особенностью проводимых в этом направлении работ 

в последние годы является переход к выплавке многокомпонентных 

сплавов, в первую очередь сплавов титана, которые отличаются не только 

наличием большого числа легирующих элементов, но и существенным 

увеличением их концентрации по сравнению с используемыми 

композициями 1. В нашей стране в ближайшем будущем наряду с 

выплавкой сплавов титана следует ожидать проявление интереса к 

выплавке также многокомпонентных сплавов циркония в рамках решения 

задачи создания отечественного ядерно-топливного цикла 2. 

Получение сложнолегированных сплавов требует соответствующей 

корректировки и усовершенствования технологии плавки и литья, первым 

необходимым этапом проведения которых является выбор и подготовка к 
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плавке технологического оборудования. Выплавка сплавов может 

проводиться в электронно-лучевых литейных установках нового 

поколения, некоторые из которых приведены в 3 и разрабатывались 

применительно к плавке и литью именно сплавов титана и циркония. В 

этих установках основными элементами являются четыре – 1) электронно-

лучевые пушки, 2) гарнисажные тигля, 3) промежуточные емкости, 

4) устройства подачи шихты на переплав и ввода легирующих элементов в 

расплав в ходе плавки. 

В настоящей работе рассматриваются возможные варианты 

исполнения этих элементов плавильных агрегатов, которые, по мнению 

авторов, представляются наиболее приемлемыми для выплавки именно 

сложнолегированных сплавов. 

Электронно-лучевые пушки. Анализ применения пушек при 

выплавке различных сплавов приводится практически во всех 

монографиях по электронно-лучевой плавке. При выплавке 

сложнолегированных сплавов представляет интерес сравнение 

особенностей проведения технологического процесса с использованием 

аксиальных пушек с косвенным накалом катода (так называемые 

«термокатодные пушки») и высоковольтного тлеющего разряда (ВТР). В 

пинципе такое сравнение уже проводилось в  4, но в основном 

применительно к условиям переплава различной шихты.  

Представляет интерес оценить перспективы применения указанных 

пушек в зависимости от требований к качеству выплавляемого сплава, 

поскольку они характеризуются тем, что при плавке в среднем вакууме 

более устойчиво работают пушки ВТР, а в высоком вакууме – 

термокатодные. С учетом этого обстоятельства пушки ВТР 

предпочтительно применять при наличии в шихте заметного количества 

компонентов, содержащих газотворные материалы, таких как губка или 

недостаточно очищенные отходы промышленного производства. При этом 

в случае, например, необходимости использования губки ее приходится 

подвергать предварительному переплаву, как это было сделано в 5 при 

выплавке сложнолегированных сплавов титана (+)-класса с 

повышенным числом компонентов. Как правило, подобные материалы 

используются для получения литых изделий несколько менее 

ответственного назначения, чем в случаях, когда нужны изделия особо 

высокого качества, требующие использования высокочистых исходных 

материалов в шихте. В последнем случае предпочтение следует отдавать 

использованию термокатодных пушек. 

С точки зрения сложности конструктивного исполнения плавильных 

агрегатов предпочтительнее использовать пушки ВТР, поскольку они не 

нуждаются в специальных системах обеспечения вакуума. В качестве 
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примера на рис. 1 показана установка ХЭЛП-1 на технологическом участке 

ФТИМС.  

 

  

а б 

 

Рис. 1 Установка ХЭЛП-1 с термокатодной пушкой (а) и пушкой ВТР (б) 

 

Кроме того, плавильные камеры в этом случае могут быть оснащены 

только бустерными насосами, что, впрочем, начиная с конца прошлого 

столетия стало обычным для электронно-лучевых плавильных установок в 

целом в связи со стремлением снизить их стоимость 6. 

Преимуществом использования пушек ВТР является также то, что 

благодаря отсутствию вакуумных насосов их можно выполнять 

перемещающимися. 

Гарнисажные тигли. Особенностью используемых в настоящее 

время при ЭЛГП тиглей является применение в них систем 

электромагнитного перемешивания (ЭМП) 7, что обеспечивает как 

увеличение массы расплава в тигле, так и возможность выплавки 

многокомпонентных сплавов. Новым моментом в проведении плавок в 

таких тиглях в последнее время является использование так называемых 

«съемных гарнисажей», некоторые из которых показаны на рис.2. 

Благодаря таким гарнисажам удается обеспечивать более стабильное 
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проведение плавки, что при получении сложнолегированного сплава 

является особенно важным. 

 

а  б  

в  г  
 

Рис. 2 Съемные гарнисажи: а – сплав ВТ5, тигель Ø 260 мм со сливным 

носком; б – сплав ВТ20, тигель Ø 135 мм со сливным носком; в – сплав 

ВТ1-0, тигель Ø 285 мм с донным сливом; г – сплав Zr1Nb, тигель 

Ø 285 мм с донным сливом 

  

В последние годы среди специалистов по ЭЛГП все чаще 

поднимается вопрос об увеличении массы сливаемого из гарнисажных 

тиглей расплава, т.е. по существу об увеличении размеров плавильных 

емкостей. Эта проблема связана с неизбежным возрастанием площади 

поверхности ванны, что будет обусловливать возрастание также 

энергетических потерь вследствие теплового излучения. Задачу 

сокращения подобных потерь при гарнисажной плавке в 70-х годах 

прошлого столетия пытались решать за счет использования тепловых 

экранов  8, от применения которых позже отказались из-за усложнения 

конструкции тиглей. Представляется целесообразным вернуться к этому 

вопросу с учетом того, что в свое время были найдены возможные пути его 

решения за счет использования подвижных тепловых экранов 9, а в 

последние годы предлагается тепловые экраны устанавливать на лучеводах 

пушек ВТР, смонтированных в плавильных камерах печей 10. Схемы 

установки обоих указанных тепловых экранов приведены на рис. 3. 

Основное преимущество от их использования состоит в уменьшении 

тепловых потерь, т.е. в повышении кпд плавильных агрегатов. 
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Рис. 3 Схемы установки тепловых экранов: а – подвижный;  

б – установленный на лучеводе пушки 

 

Промежуточные емкости. В практике ЭЛГП эти элементы 

плавильных агрегатов до настоящего времени не применяются  и 

предложенные в 3 возможные варианты их исполнения являются 

первыми. Целесообразность   применения промежуточных емкостей 

подтверждается положительным опытом их эксплуатации в электронно-

лучевых металлургических (слиточных) печах 6, в которых они 

позволили не только интенсифицировать процессы рафинирования от 

газов и летучих металлических примесей, но и упростить проведение 

легирования. В случае выплавки титановых сплавов ответственного 

назначения промежуточные емкости позволяют также осуществлять 

рафинирование от неметаллических включений как высокой, так и низкой 

плотности, которые  невозможно удалить из сплавов другими методами 11. 

Применительно к плавке в гарнисажных установках заслуживает 

внимания предложение по разработке промежуточной емкости, оснащенной 

системой электромагнитного перемешивания расплава. В принципе такая 

емкость должна быть похожей на холодноподовый желоб, который 

применяется на установке ХЭЛП-1 (рис. 4).  

Наличие перемешивания будет интенсифицировать протекание 

рафинировочных процессов, что может быть особенно желательно при 

переплаве отходов промышленного производства. Что касается системы 

ЭМП, то она может представлять собой двухкатушечную донно-боковую 

систему, электропитание которой может обеспечиваться током 

промышленной частоты при напряжении 20-30 В и силе тока от 400 до 

800 А. 
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а               б 

Рис. 4 Схема (а) и общий вид (б) желоба с системой электромагнитного 

перемешивания расплава  в плавильной камере: 1 –донная катушка;  

2 – донный магнитопровод; 3 – днище желоба; 

4 – стенка желоба; 5 –боковая катушка; 6 – боковой магнитопровод 

 

Устройства подачи шихты на переплав и ввода легирующих 

элементов в расплав в тигле. Устройства подачи шихты на переплав в 

электронно-лучевых литейных установках по существу аналогичны 

подобным устройствам в металлургических агрегатах. Конструкция этих 

устройств зависит как от вида переплавляемых материалов, так и от 

способа  их подачи в тигель или промежуточную емкость, т.е.  может 

иметь разное исполнение, возможные варианты которого достаточно 

подробно описаны в   3, 6. 

Принципиально новыми и присущими пока только для ЭЛГП являются 

устройства для ввода легирующих элементов непосредственно в расплав в 

тигле в ходе плавки. Необходимость их разработки и использования была 

обусловлена невозможностью обеспечения требуемого состава расплавов 

вследствие испарения летучих легирующих элементов при подаче их в 

шихту. Обеспечить проведение легирования удалось за счет введения 

легирующих элементов в уже сформированную жидкометаллическую ванну 

в тигле в конце плавки за 2-3 минуты до слива расплава в литейную форму. 

При этом оказалось возможным вводить легирующие элементы в расплав в 

твердом виде и в жидком состоянии за счет расплавления их электронным 

лучом над ванной. Специфическим является вариант легирования, когда 

вводимый  элемент оказывается целесообразным предварительно полностью 

расплавить в специальной емкости, как это схематически показано на рис. 5. 

В указанную емкость присадка помещается при подготовке плавки, а в 
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нужный момент она перемещается в зону обогрева лучом и/или тепловым 

излучением с поверхности ванны. Расплавленная присадка может сливаться в 

расплав  в тигле либо поворотом, либо через мерные отверстия в дне 

емкости. 

 

 
 

Рис. 5 Схема ввода легирующего элемента в конце плавки 

 

Такой способ проведения легирования оказался приемлемым, например, 

для ввода олова в расплав сплава Zr1Nb с целью получения сплава  

Zr1Nb1,4Sn0,4Fe. Отметим, что при выплавке этого сплава железо вводилось 

в шихту. Преимущество ввода легирующего элемента в расплав в жидком 

состоянии заключается в более быстром его усвоении, что способствует как 

уменьшению его потерь, так и сокращению продолжительности плавки. 
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ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ СОРТОВОЙ ПРОКАТКИ  

В НЕПРИВОДНОЙ КЛЕТИ 

 

А. И. Лещенко, С. А. Воробей, В. Г. Раздобреев, П. В. Токмаков  

 

Институт черной металлургии НАН Украины 

 

Наведені результати аналітичних досліджень впливу умов 

деформації на процес гарячої сортової прокатки у непривідній кліті. 

Встановлено залежності, які відображають вплив умов деформації у 

непривідній кліті на кінематичні й енергосилові параметри процесу 

гарячої сортової прокатки. Запропоновано рекомендації, використання 

яких дозволить підвищити ефективність процесу гарячої сортової 

прокатки у непривідній кліті 

 

Приведены результаты аналитических исследований влияния условий 

деформации на процесс горячей сортовой прокатки в неприводной клети. 

Установлены зависимости, отражающие влияние условий деформации в 

неприводной клети на кинематические и энергосиловые параметры 

процесса горячей сортовой прокатки. Предложены рекомендации, 

применение которых позволит повысить эффективность процесса 

горячей сортовой прокатки в неприводной клети 

 

The article describes the results of analytical studies deformation 

conditions during hot bar rolling process at non-drive mill stand. The 

dependencies reflecting the influence of the bar deformation conditions in the 

non-drive mill stand on the kinematic and energy-power parameters of the hot 

bar rolling process. The proposed recommendations improves the efficiency of 

the hot bar rolling process in the non-drive mill stand 

 

Существующие технологии сортовой прокатки с применением 

неприводных клетей (НК) предусматривают их использование в качестве 

основного деформирующего средства, устанавливаемого в линии 

прокатного стана [1-3]. При этом задачи, решаемые с применением НК, 

различны: повышение точности сортового проката и получение продукции 

с мелкозернистой структурой [1], перераспределение обжатий между 

приводной клетью (ПК) и НК с целью уменьшения токовой нагрузки 

приводного двигателя ПК [2], повышение эффективности производства 
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арматурного проката с использованием процесса многоручьевой прокатки-

разделения [3]. 

Наиболее полно процессы непрерывной прокатки с применением 

неприводных клетей исследованы сотрудниками Института черной 

металлургии НАН Украины (ИЧМ, г. Днепропетровск), результаты 

которых представлены в монографии [4]. В указанной работе, в частности, 

рассмотрены особенности энергопотребления приводной клетью при 

перераспределении обжатий между ПК и НК. К недостатку данной работы 

можно отнести ограниченные аналитические исследования по влиянию 

параметров деформации в НК на расход энергии при прокатке. Это связано 

с несовершенством разработанной авторами работы [4] математической 

модели, описывающей процесс деформации в НК, в которой положение 

нейтрального угла в очаге деформации, характеризующего затраты 

энергии на преодоление сил контактного трения, определяется по 

упрощенной зависимости [5]. 

Для повышения точности определения напряжения заднего подпора, 

необходимого для деформации раската в НК, авторами настоящей статьи 

разработан метод [6] определения сопротивления, создаваемого 

неприводной двухвалковой клетью при деформации в ней раската с задним 

подпором, учитывающий действительное положение нейтрального угла в 

очаге деформации неприводной клети, что позволило определять 

мощность прокатки в комплексе «приводная-неприводная клети» с 

погрешностью не более 10-15%. Точность разработанного метода 

дополнительно проверена и подтверждена по результатам 

экспериментальных исследований, выполненных в прокатной лаборатории 

ИЧМ [7]. 

 

Целью настоящей работы является аналитическое исследование 

влияния температурно-деформационных и скоростных условий 

деформации в неприводной клети на кинематические и энергосиловые 

параметры процесса прокатки. 

Аналитические исследования проводились с использованием 

математической модели расчета кинематических и энергосиловых 

параметров процесса деформации в неприводной клети, приведенной в 

работе [6]. 

 

Изложение основного материала исследований 

Пределы варьирования параметров процесса прокатки в НК приняли 

соответствующими условиям прокатки на мелкосортных станах от 

черновой до чистовой групп клетей (относительная степень деформации, 

ε = 5÷25%; отношение радиуса неприводного валка к высоте раската на 
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входе в НК, R / h0 = 2÷10; отношение ширины раската к высоте на входе в 

НК, b0 / h0 = 0,75÷3; температура раската на входе в НК, t = 950÷1100
0
C; 

скорость прокатки, V1 = 1÷10 м/с). Значения коэффициента трения на 

поверхности касания в очаге деформации варьировали в пределах 

f = 0,25÷0,4 , в зависимости от шероховатости валков, параметров 

прокатки и наличия технологической смазки. Расчеты выполняли для 

сталей следующих марок: Ст3сп, 40, 08Г2С и 60С2. 

На рис. 1 показана зависимость величины напряжения подпора от 

степени деформации при следующих базовых значениях параметров 

прокатки в НК: 

Размеры подката перед НК – 19,5×28,8 мм; 

Радиус валков – 100 мм; 

Относительная степень деформации − 15% 

Температура раската на входе в НК – 1100
0
С; 

Скорость прокатки – 0,5 м/с. 

 

 

Рис. 1 Зависимость величины напряжения подпора от степени деформации 

при прокатке сталей разных марок 

 

Зависимости, приведенные на рис. 1, показывают, что с увеличением 

степени деформации величина напряжения подпора, необходимого для 

осуществления процесса прокатки в НК, увеличивается. Также 

установлено, что величина напряжения подпора зависит от величины 

среднего напряжения текучести деформируемого металла и от величины 

коэффициента трения, на которую влияет содержание углерода в 

химическом составе деформируемого металла. 
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На рис. 2−6 показаны результаты аналитических исследований 

процесса горячей прокатки в НК способом проталкивания раската при 

базовых значениях параметров (сталь марки Ст3сп). Величина 0 / s 

представляет собой отношение напряжения заднего подпора, требуемого 

для деформации раската в НК при заданных параметрах прокатки, к 

среднему напряжению текучести деформируемого металла. 

Зависимости, приведенные на рис. 2 и 3 показывают, что напряжение 

подпора увеличивается с увеличением показателей R / h0 и b0 /h0 . 

Зависимости, приведенные на рис. 4 и 5 показывают, что и увеличение 

температуры, и увеличение скорости прокатки приводит к уменьшению 

величины напряжения подпора. Увеличение значения коэффициента 

контактного трения при проталкивании раската через НК (рис. 6) приводит 

к увеличению значения напряжения подпора. 

Наибольший интерес для практической реализации процесса сортовой 

прокатки в НК представляют зависимости, показанные на рис. 1−3. Для 

объяснения характера изменения зависимости величины напряжения 

подпора от степени деформации и от показателя R / h0 рассмотрим данные, 

приведенные в табл. 1−4, где: ε – относительная степень деформации; λ − 

коэффициент вытяжки; γ − нейтральный угол в очаге деформации;  /  − 

отношение нейтрального угла к углу касания металла с валками в очаге 

деформации; 0 / s − отношение напряжения заднего подпора к среднему 

напряжению текучести деформируемого металла; 0 − напряжение заднего 

подпора, необходимое для деформации раската в НК; Nф − доля мощности 

подпора, затрачиваемая на формоизменение раската; Nтр − доля мощности 

подпора, затрачиваемая на преодоление сил трения на контакте полоса-

валок; Nш − доля мощности подпора, затрачиваемая на преодоление сил 

трения в подшипниковых опорах валков НК; lд / hср − показатель формы 

очага деформации. 

 

 

 

Рис. 2 Зависимость величины 0 / s 

от показателя R / h0 

 

 

Рис. 3 Зависимость величины 0 / s 

от показателя b0 / h0 
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Рис. 4 Зависимость величины 0 / s 

от температуры прокатки 

 

 

Рис. 5 Зависимость величины 0 / s 

от скорости прокатки 

 

Рис. 6 Зависимость величины 0 / s от величины коэффициента трения 

 

Таблица 1 Влияние относительной степени деформации на 

кинематические и энергосиловые параметры прокатки раската из стали 

марки Ст3сп 

ε λ 
  
рад 

 /  f 0/s 
0,  

Н/мм
2
 

Nф,  

% 

Nтр,  

% 

Nш,

% 
lд / hср 

0,05 1,05 0,073 0,732 0,35 0,298 10,5 37,5 62,1 0,5 0,526 

0,10 1,09 0,097 0,685 0,35 0,365 16,2 48,5 51,1 0,4 0,764 

0,15 1,13 0,117 0,676 0,35 0,449 23,4 51,8 47,8 0,4 0,962 

0,20 1,17 0,152 0,757 0,35 0,706 41,4 41,1 58,6 0,3 1,143 

0,25 1,19 0,171 0,761 0,34 0,835 53,7 41,0 58,7 0,3 1,315 

 

Таблица 2 Влияние относительной степени деформации на 

кинематические и энергосиловые параметры прокатки раската из стали марки 40 

ε λ 
 

рад 
 /  f 0/s  

0, 
Н/мм

2
 

Nф, 

% 

Nтр, 

% 

Nш, 

% 
lд / hср 

0,05 1,05 0,068 0,683 0,32 0,251 10,3 44,4 55,0 0,6 0,526 

0,10 1,09 0,091 0,646 0,32 0,320 16,3 55,3 44,2 0,5 0,764 

0,15 1,13 0,112 0,644 0,32 0,405 23,9 57,4 42,2 0,5 0,962 

0,20 1,17 0,147 0,732 0,32 0,650 42,9 44,6 55,1 0,4 1,143 

0,25 1,19 0,167 0,743 0,32 0,779 56,0 43,9 55,8 0,3 1,315 
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Таблица 3 Влияние относительной степени деформации на 

кинематические и энергосиловые параметры прокатки раската из стали 

марки 08Г2С 

ε λ 
 

рад 
 /  f 0/s   

0, 
Н/мм

2
 

Nф, 

% 

Nтр, 

% 

Nш, 

% 
lд / hср 

0,05 1,05 0,077 0,772 0,38 0,342 13,2 32,7 66,9 0,4 0,526 

0,10 1,09 0,101 0,717 0,38 0,406 19,5 43,6 56,0 0,4 0,764 

0,15 1,13 0,122 0,703 0,37 0,490 27,4 47,5 52,2 0,4 0,962 

0,20 1,17 0,156 0,777 0,37 0,758 47,5 38,3 61,5 0,3 1,143 

0,25 1,19 0,175 0,783 0,37 0,892 61,0 38,4 61,4 0,3 1,315 

 

Таблица 4 Влияние относительной степени деформации на 

кинематические и энергосиловые параметры прокатки раската из стали 

марки 60С2 

ε λ 
 

рад 
 /  f 0/s  

0, 
Н/мм

2
 

Nф, 

% 

Nтр, 

% 

Nш, 

% 
lд / hср 

0,05 1,05 0,062 0,624 0,29 0,201 9,6 55,4 43,8 0,7 0,526 

0,10 1,09 0,085 0,597 0,29 0,271 15,9 65,2 34,2 0,6 0,764 

0,15 1,13 0,105 0,603 0,29 0,356 23,9 65,2 34,2 0,5 0,962 

0,20 1,17 0,141 0,702 0,29 0,590 43,8 49,1 50,5 0,4 1,143 

0,25 1,19 0,161 0,717 0,29 0,717 57,7 47,7 52,0 0,4 1,315 

 

Анализ результатов аналитических исследований, приведенных в 

табл. 1−4, позволил установить, что причиной немонотонного изменения 

величины напряжения подпора с увеличением относительной степени 

обжатия является изменение параметра lд / hср. Для всех исследованных 

марок сталей, увеличение относительной степени деформации до ε=0,15 

приводит к постепенному увеличению напряжения подпора 0 и доли 

мощности подпора Nф, затрачиваемой на формоизменение раската. При 

этом имеет место постепенное уменьшение доли мощности подпора Nтр, 

затрачиваемой на преодоление сил трения на контакте полоса-валок, а 

также уменьшение значения отношения нейтрального угла к углу касания 

металла с валками в очаге деформации   /   характеризующего 

положение нейтрального сечения и, соответственно, долю мощности Nтр. 

Величина показателя формы очага деформации lд / hср при увеличении 

относительной степени деформации от 0,05 до 0,15 изменяется от 0,53 до 

0,96. 

Дальнейшее увеличение относительной степени деформации до 

величины 0,21-0,26 приводит к увеличению параметра lд / hср до значений 

1,14-1,32 и к более интенсивному увеличению значений напряжения 

подпора 0 (примерно на 20 Н/мм
2
), при этом происходит увеличение 

отношения  /   и увеличение доли мощности Nтр. 
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Следует отметить, что результаты экспериментальных прокаток 

образцов в НК с задним подпором [7] позволили установить следующее. 

Как при холодной прокатке образцов из меди (медь марки М1), так и при 

горячей прокатке образцов из стали (сталь марок 08пс и 70) при 

увеличении значений показателя формы очага деформации lд / hср с 

переходом через единицу происходит резкое (скачкообразное) увеличение 

значений напряжения заднего подпора (рис. 7). 

 

 

Рис. 7 Экспериментальные данные зависимости величины напряжения 

подпора от показателя формы очага деформации lд / hср 

 

Этот факт объясняется следующим. В разработанной математической 

модели процесса прокатки в неприводной клети [6], для определения 

мощности, расходуемой на преодоление сил трения на контакте полоса-

валок, используется показатель сил трения fσ. Величина показателя fσ 

зависит от величины коэффициента трения f и величины коэффициента 

напряженного состояния nσ (с увеличением степени деформации величина 

коэффициента трения практически не изменяется, см. табл. 1-4). 

Коэффициент напряженного состояния учитывает влияние сил 

контактного трения на поверхности касания в очаге деформации, внешних 

зон прокатываемого раската и натяжения (или подпора), приложенного к 

концам прокатываемого раската. Влияние сил контактного трения на 

поверхности касания в очаге деформации на величину nσ определяется по 

зависимости [8] 

срh

l
n

6

1
1/   , 

при этом если показатель lд / hср ≤ 1, то величина n
/
σ принимается равной 1. 
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Соответственно, поскольку с увеличением степени обжатия при 

прокатке в НК происходит увеличение показателя lд / hср с переходом через 

единицу, то происходит и увеличение значения коэффициента 

напряженного состояния nσ , далее увеличивается показатель сил трения fσ 

и, соответственно, увеличивается доля мощности подпора Nтр, 

затрачиваемая на преодоление сил трения на контакте полоса-валок. Все 

это приводит к увеличению энергозатрат на деформацию металла в НК при 

горячей сортовой прокатке и, соответственно, к увеличению напряжения 

подпора. 

Аналогично объясняется и характер изменения величины напряжения 

подпора при изменении показателя R / h0 (рис. 2). И в этом случае, 

интенсивному увеличению значений напряжения подпора соответствует 

переход значения lд / hср через единицу, что увеличивает затраты мощности 

для преодоления сил трения на контакте полоса-валок Nтр и, 

соответственно, увеличивает суммарную мощность деформации раската в 

НК. 

На рис. 8 приведены данные по влиянию содержания углерода и 

основных легирующих элементов в химическом составе деформируемого 

металла на долю энергозатрат (формоизменение Nф и преодоление сил 

трения на контакте полоса-валок Nтр) при горячей прокатке в НК. Доля 

энергозатрат на преодоления сил трения в подшипниковых опорах валков 

НК не показана ввиду своей малой значимости. 

Анализ данных, приведенных на рис. 8 позволил установить, что при 

горячей прокатке в НК способом проталкивания раската доля мощности 

подпора Nф, затрачиваемая на формоизменение раската, наибольшая при 

деформации раската из сталей 60С2 и 40 (Nф = 65% и 57% соответственно). 

Максимальная доля затрат на преодоление сил трения Nтр на контакте 

полоса-валок составляет Nтр = 52% и 56% соответственно. 

При горячей прокатке раската из сталей 3сп и 08Г2С наибольшая доля 

мощности подпора, затрачиваемая на формоизменение раската, составляет 

Nф = 52% и 47% соответственно, а наибольшая доля затрат на преодоление 

сил трения − Nтр = 62% и 67% соответственно. 

Характер изменения зависимости величины напряжения подпора от 

показателя b0 /h0  объясняется изменением коэффициента вытяжки λ при 

увеличении ширины раската на входе в НК b0 (см. табл. 5). В табл. 5 также 

представлены данные по изменению значений показателя формы очага 

деформации b0 / lд и логарифмического показателя поперечной 

деформации 01 /ln bb  при изменении ширины раската b0.  
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Рис. 8 Влияние марки стали деформируемого раската на долю 

энергозатрат при горячей сортовой прокатке в неприводной клети 

 

Таблица 5 Влияние показателя b0 /h0  на кинематические и 

энергосиловые параметры прокатки (Ст3сп,   = 0,175 , t = 1100
0
С, 

R / h0 = 5, h0 = 20мм, V1 = 1,5 м/с) 

b0/h0  /  
 

рад 

Nф, 

% 

Nтр, 

% 

Nш, 

% 
0/s 

0, 
Н/мм

2
 

λ  b0/lд ln(b1/b0) 

0,75 0,744 0,139 35,8 63,8 0,4 0,567 55,5 1,084 0,86 0,112 

1,0 0,747 0,140 38,6 61,0 0,4 0,593 58,1 1,103 1,07 0,094 

1,5 0,753 0,141 41,3 58,3 0,3 0,626 61,3 1,143 1,60 0,059 

2,0 0,755 0,141 43,5 56,2 0,3 0,648 63,5 1,169 2,14 0,036 

2,5 0,758 0,142 44,8 54,9 0,3 0,664 65,1 1,185 2,67 0,031 

3,0 0,760 0,142 45,6 54,1 0,3 0,674 66,0 1,194 3,21 0,015 

 

Таким образом, увеличение ширины раската на входе в НК приводит 

к увеличению поперечного сечения раската и, соответственно, к 

увеличению коэффициента вытяжки λ. Однако, увеличение ширины 

раската b0 приводит к уменьшению логарифмического показателя 

поперечной деформации 01 /ln bb . В рассматриваемом случае, при 

изменении величины показателя b0 /h0  от 0,75 (b0=16 мм) до 3,0 (b0=60 мм) 

величина логарифмического показателя 01 /ln bb  изменяется от 0,112 до 

0,015, что отражается на виде представленной зависимости − уменьшение 

угла наклона с увеличением показателя b0 /h0 . 
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При анализе зависимости величины напряжения подпора от скорости 

прокатки (табл. 6) рассмотрим распределение долей затрат на 

формоизменение раската Nф и на преодоление сил трения на контакте 

полоса-валок Nтр. С увеличением скорости прокатки происходит 

увеличение доли мощности Nф до 90 %. Это объясняется тем, что с 

увеличением скорости прокатки (и, соответственно, скорости деформации) 

деформируемый металл получает большее упрочнение, что приводит к 

увеличению значений среднего напряжения текучести s (см. табл. 6). 

Кроме этого, с увеличением скорости прокатки происходит уменьшение 

величины коэффициента трения, что приводит к уменьшению величины 

нейтрального угла    и, следовательно, к снижению доли затрат на 

преодоление сил трения на контакте полоса-валок. 

 

Таблица 6 Влияние скорости прокатки на кинематические и 

энергосиловые параметры прокатки (Ст3сп,   = 0,15 , t = 1100
0
С, R/h0 = 5) 

V1, 
м/с 

 
рад 

 /  f 0/s 
0, 

Н/мм
2
 

s, 
Н/мм

2
 

Nф, 

% 

Nтр, 

% 

Nш, 

% 
1 0,708 0,123 0,38 0,499 56,7 113,4 47,0 52,6 0,3 

2 0,672 0,117 0,34 0,445 56,8 127,5 52,7 46,9 0,4 

3 0,641 0,111 0,32 0,403 54,6 135,6 58,1 41,4 0,5 

4 0,611 0,106 0,29 0,366 52,1 142,4 64,0 35,5 0,5 

6 0,558 0,097 0,26 0,310 47,3 152,7 75,5 23,9 0,7 

8 0,519 0,090 0,24 0,273 43,9 160,7 85,6 13,7 0,8 

10 0,501 0,085 0,23 0,250 41,8 167,2 93,4 5,8 0,8 

 

Исходя из результатов выполненных аналитических исследований, 

можно обозначить базовые рекомендации, направленные на повышение 

энергоэффективности процессов деформации металла в неприводной 

клети. 

1. Применение в НК валков с радиусом, который позволит 

поддерживать показатель R / h0 в диапазоне 2÷4. 

2. Применение степени деформации в НК, при которой показатель 

формы очага деформации lд / hср не превышает 1. 

3. Преимущественное использование НК в чистовых группах клетей 

сортопрокатных станов, где более высокая скорость прокатки. 

4. Применение технологических смазок в процессе непрерывной 

сортовой прокатки с применением неприводных клетей, что позволит 

уменьшить расход мощности на преодоление сил трения на контакте 

полоса-валок. 

5. Установка НК в межклетьевых промежутках, в которых 

обеспечивается минимальное соотношение b0 /h0 . 
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Приведенные рекомендации позволят осуществлять процесс прокатки 

в НК с минимальными энергозатратами, а также уменьшить долю 

мощности, расходуемой в очаге деформации НК на преодоление сил 

трения на контакте полоса-валок. 

 

Выводы  

1. На основании аналитических исследований по изучению влияния 

температурно-деформационных и скоростных условий деформации в 

неприводной клети на кинематические и энергосиловые параметры 

процесса прокатки установлены основные зависимости, отражающие 

влияние условий деформации в неприводной клети на указанные 

параметры.  

2. Показано, что: 

 увеличение относительного обжатия раската, увеличение диаметра 

неприводных валков, увеличение ширины раската на входе в неприводную 

клеть, увеличение коэффициента трения и увеличение содержания 

углерода и основных легирующих элементов в химическом составе 

деформируемого металла, влияющих на его напряжение текучести, 

приводит к увеличению напряжения подпора, необходимого для горячей 

деформации раската в неприводной клети; 

 увеличение температуры раската на входе в неприводную клеть, 

равно как и увеличение скорости прокатки, приводит к уменьшению 

напряжения подпора, необходимого для горячей деформации раската в 

неприводной клети. 

 установлено количественное влияние температурно-

деформационных и скоростных условий деформации в неприводной клети 

на напряжение подпора, необходимого для горячей деформации раската в 

неприводной клети. 

3. Применение установленных зависимостей позволяет выбирать 

эффективные, с позиции уменьшения энергозатрат, режимы деформации в 

процессах непрерывной сортовой прокатки с применением неприводных 

клетей. 
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ЩО МІСТЯТЬ ЦИРКОНІЙ, ТИТАН ТА ХРОМ  
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Досліджено структуру, фазовий склад, кінетику формування, 

мікротвердість та зносостійкість багатокомпонентних покриттів на 

залізі, одержаних під час електроіскрового легування (ЕІЛ) Zr-, Ti-, Cr-

анодами. Встановлено, що пошарове нанесення перехідних металів у різній 

комбінації та послідовності приводить до підвищення поверхневої 

мікротвердості до 7 – 9,3 ГПа та зростання зносостійкості у 4,21 – 11,06 

разів у порівнянні з поверхнею без покриття 

 

Исследованы структура, фазовый состав, кинетика формирования, 

микротвёрдость и износостойкость многокомпонентных покрытий на 

железе, полученных при электроискровом легировании (ЭИЛ) Zr-, Ti-, Cr-

анодами. Установлено, что послойное нанесение переходных металлов в 

разной комбинации и последовательности приводит к повышению 

поверхностной микротвердости до 7 – 9,3 ГПа и возростанию 

износостойкости в 4,21 – 11,06 раз по сравнению з поверхностью без 

покрытия 

 

The structure, phase composition, formation kinetics, microhardness and 

wear resistance of multi-coatings on iron obtained during Electric-spark 

alloying (ESA) by Zr-, Ti-, Cr-anodes. Established that the layer-by- layer 

application of transition metal in different combinations and sequences leads to 

higher surface microhardness 7 - 9.3 GPa and increase the wear resistance of 

4.21 - 11.06 times compared to uncoated surfaces 

 

Вступ 

Розвиток сучасної техніки передбачає підвищення працездатності 

високопродуктивного обладнання, машин, механізмів, різального 

інструменту, що виявляється неможливим без використання деталей з 
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якісно новим рівнем функціональних властивостей, здатних забезпечити їх 

високу надійність та довговічність.  

У багатьох випадках, цілком достатнім є зміцнення не всього виробу, 

а лише його робочої поверхні, що дозволяє значно скоротити витрати 

дорогих матеріалів для їх виготовлення.  

Електроіскрове легування (ЕІЛ) є одним з перспективних та 

ефективних високоенергетичних методів створення зміцнених 

зносостійких покриттів. Внаслідок інтенсивного нагрівання локальних 

ділянок будь-яких струмопровідних матеріалів до високих температур, 

прискореного масоперенесення легувальних елементів та охолодження з 

критичними швидкостями відбувається формування легованих шарів з 

комплексом покращених фізико-механічних характеристик. Але складність 

структурно-фазових перетворень металевих поверхонь в процесі обробки 

не дозволяє повною мірою використовувати всі потенційні можливості 

методу ЕІЛ, що викликає потребу в розробці нових та вдосконалення 

існуючих режимів обробки. 

Під час здійснення ЕІЛ найчастіше застосовуються компактовані 

твердосплавні електроди [1 – 10]. Але суттєвим недоліком таких анодів є 

висока ерозійна стійкість за низьких енергетичних параметрів обробки, 

через що відбувається незначне перенесення матеріалу, а, отже, й 

формування покриття [1, 11, 12].  

Альтернативу компактованим анодам для ЕІЛ можуть скласти  

перехідні метали. Оскільки ерозія чистих металів значно перевищує ерозію 

твердосплавів, то це дозволяє підвищити ефективність формування 

легованого шару [13]. 

Останнім часом все частіше знаходять своє застосування 

композиційні покриття, які, завдяки наявності в них багатокомпонентних 

сполук, що мають широку область розчинності, неоднорідність хімічного 

складу та властивостей у межах легованого шару, задовольняють 

широкому спектру умов експлуатації. Нажаль, відомості про них 

базуються на обмеженій кількості систем, а існуюча в літературних 

джерелах інформація [1, 14 – 16] є несистематизованою та неоднозначною.  

Зважаючи на це, нами запропоновані нові технологічні прийоми ЕІЛ 

поверхні технічного заліза Zr-, Ti-, Cr-анодами, обробка якими 

проводиться почергово при різному їх комбінуванні в межах одного 

процесу.  

Дані про пошарове нанесення покриттів в літературних джерелах 

зустрічаються нечасто та стосуються лише електроіскрової обробки двома  

металами або інтерметалідами та евтектичними композиціями [1, 12, 15, 

16]. Завдяки інтенсивному перемішуванню нанесених матеріалів в процесі 

обробки можуть утворюватися тверді розчини, подібні до 
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багатокомпонентного композиту, що забезпечить високі експлуатаційні 

характеристики покриття. 

Отже, метою даної роботи є дослідження структури, фазового складу, 

кінетики формування та властивостей (мікротвердість, зносостійкість) 

покриттів після пошарового ЕІЛ заліза цирконієм, титаном та хромом. 

Базуючись на даних літературних джерел [1 – 3], можна зазначити, що 

значну роль під час проведення ЕІЛ відіграє взаємна розчинність 

матеріалів анодів з основою та між собою. Обрані нами метали електродів, 

згідно діаграм фазового стану [17], можуть утворювати неперервний ряд 

твердих розчинів: Fe – Cr; Cr – Ti; Zr – Ti, а обмежену розчинність мають: 

Fe – Zr; Fe – Ti; Zr – Cr.  

В цьому сенсі являє інтерес дослідження будови та властивостей 

багатокомпонентних покриттів, отриманих в процесі пошарового ЕІЛ 

перехідними металами (Zr, Ti, Cr) при їх варіюванні та послідовності 

нанесення. 

 

Методика проведення експериментів 

Вихідні зразки (катоди при ЕІЛ) діаметром 6 мм та висотою 5 мм були 

виплавлені в лабораторній електродуговій печі на мідному поді, 

охолоджуваному водою, з вольфрамовим електродом у атмосфері технічно 

чистого аргону. Перед експериментами зразки підлягали стабілізаційному 

відпалюванню у вакуумі за температури 900 – 1000 
0
С протягом 4 –

 10 годин та прокатці з проміжним відпалюванням за температури 900 
0
С.  

Легувальні аноди були виготовлені з високо чистих перехідних 

металів: цирконію (до 99,9 мас. % Zr), титану (до 99,9 мас. % Ti), хрому (до 

99,9 мас. % Cr). 

ЕІЛ проводили в атмосфері повітря за схемами: Ti–Cr–Ti–Cr; Zr–Ti–

Zr–Ti; Cr–Zr–Cr–Zr; Сr – Ti – Zr на лабораторній установці «ЭЛИТРОН-

26А» за струму розряду 2 А, напруги 60 –70 В, амплітуди коливань аноду 

503 Гц, енергії розряду 1 Дж, тривалості одиничного імпульсу 200 мкс. 

Загальна тривалість обробки на кожній стадії процесу складала 3 хвилини. 

Кінетику формування покриттів вивчали гравіметричним методом за 

сумарною зміною маси катоду та аноду до і після кожної хвилини ЕІЛ з 

використанням лабораторних електронних вагів «AXIS AD50» (з точністю 

0,0005 г).  

Дослідження структури та хімічного складу поверхні зразків після 

ЕІЛ проводилося на растровому електронному мікроскопі «РЭМ-106И» з 

енергодисперсійним аналізатором «ЭДАР» для хімічного аналізу.  

Рентгенофазовий аналіз здійснювався на дифрактометрі «ДРОН-4-13» 

у Со-випромінюванні (К = 1,79021 Å). 
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Мікротвердість зразків вимірювали на мікротвердомірі «ПМТ-3М» 

при навантаженнях 20 або 50 г.  

Випробування на зносостійкість проводилися на оригінальній 

установці за умов сухого тертя-ковзання плоских поверхонь під 

навантаженням 4 кг протягом 10 годин. Матеріалом контртіла виступала 

загартована відпущена інструментальна сталь Р6М5. Величина 

зношування оцінювалася гравіметиричним методом – зважування зразка 

через кожні 20 хвилин випробування. 

 

Результати досліджень 

Для виявлення особливостей формування багатокомпонентних 

покриттів, що містять Zr, Ti, Cr, процеси ЕІЛ здійснювали при різній 

комбінації та чергуванні металів анодів, з урахуванням їх розчинності між 

собою та здатності розчиняти елементи втілення, наявні у 

міжелектродному середовищі.  

Вивчення кінетики формування легованих шарів відбувалося 

гравіметричним аналізом, за результатами якого побудовано криві 

приросту маси катоду (к, к) та ерозії анодів (а). 

 Кожен з розглянутих процесів можна розділити на окремі 4 або 

3 стадії. 

Як видно з рис.1 криві сумарної ерозії анодів а є спадаючими. 

Зменшення ерозійної стійкості анодів відповідає зменшенню їх 

температури плавлення в ряду Cr – Zr – Ti. На подальших стадіях (3-ій та 

4-ій процесів Cr–Zr–Cr–Zr, Ті–Cr–Ti–Cr та Zr–Ti–Zr–Ti) під час повторного 

легування анодом з того ж металу криві а мають менший кут нахилу до 

вісі, ніж на попередніх стадіях (рис. 1 а, б, в). Зменшення ерозії при 

повторному ЕІЛ відбувається внаслідок накопичення вторинних структур 

на робочій поверхні аноду, що виникають під час контакту з легованою на 

попередніх стадіях поверхнею катоду. Наявність на контактуючих 

поверхнях оксидів, нітридів та інтерметалідів уповільнює ерозію 

легувального електроду та, як наслідок, зменшує кількість перенесеного 

матеріалу на основу. 

Величина ерозії Сr-аноду і на первинній стадії ЕІЛ, і під час 

повторного нанесення (на 3-ій стадії) майже однакова (рис. 1 а, б), що 

зумовлено його високою ерозійною стійкістю, внаслідок чого на його 

поверхні утворюється найменша кількість вторинних структур у 

порівнянні з іншими анодами. В процесі подальшого легування такі 

структури руйнуються під дією механічних та теплових навантажень, що 

дає змогу переносити матеріал на катод і, тим самим, інтенсивніше 

нарощувати покриття. При цьому виявляється найменша витрата 

матеріалу, що наноситься, і, відповідно, найбільший приріст маси катоду. 
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а) 

 

б) 

 
в) 

        
г) 

Рис. 1 Кінетика масоперенесення в процесі пошарового ЕІЛ заліза за 

схемами: а) Cr–Zr–Cr–Zr; б) Ti–Cr–Ti–Cr; в) Zr–Ti–Zr–Ti; г) Сr – Ti – Zr 
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На стадіях легування титаном відбувається зменшення к, що можна 

пояснити його сильною схильністю до утворення оксидів під час обробки 

на повітрі, шар яких є бар’єром для ерозії аноду та перенесення її 

продуктів на зразок. При взаємодії з уже нанесеним на залізо матеріалом 

протягом попередніх стадій може мати місце зворотне перенесення маси (з 

катоду на  анод), внаслідок чого зменшується маса всього зразка. Отже, 

важливу роль відіграє взаємодія аноду з матеріалом, використаним на 

попередній стадії обробки. 

Під час перших стадій легування (нанесення перехідного металу на 

вихідну поверхню залізного зразка) виявляється загальна тенденція для 

усіх процесів – нарощування покриття впродовж першої стадії (особливо 

на 1-ій хвилині обробки). Це ілюструють криві приросту маси катоду к та, 

відповідно,  к.  

Особливістю процесу ЕІЛ за схемою Zr–Ti–Zr–Ti є те, що сумарний 

приріст маси катоду практично відсутній та в кінці 4-ої стадії маса катоду 

дещо зменшується у порівнянні з вихідною, але ерозія анодів в цей час 

відбувається відносно інтенсивно (рис. 1 в). Та оскільки дані 

мікроструктурного аналізу свідчать про формування покриття 

протяжністю до 90 мкм навіть коли маса катоду практично не змінюється, 

то це приводить до висновку, що в процесі ЕІЛ на повітрі відбувається 

значна ерозія  «випаровування» поверхневих шарів катоду з переважним 

видаленням заліза. Зменшення кількості заліза в легованому шарі можна 

пояснити інтенсивним випаровуванням в процесі ЕІЛ оскільки 

температура кипіння заліза на 1540 
0
С нижча за температуру кипіння 

цирконію та на 425 
0
С нижче, ніж у титану. Переважне випаровування 

матеріалу основи з покриття може бути зумовлена тим, що в процесі 

обробки формуються необмежені тверді розчин титану в цирконії згідно 

діаграми стану, температура плавлення яких знаходиться від 1860 
0
С до 

1600 
0
С, а розчинність цирконію та титану в залізі дуже низька. 

Температура  кристалізації рідкого розчину Zr-Fe – Ti-Fe нижча ніж 

розчинів Zr-Ti. тому при надшвидкому охолодженні на поверхні існують 

ділянки розчину Zr-Ti в твердому стані та ділянки розчину Zr-Fe – Ti-Fe в 

рідкому стані. При механічному контакті аноду з поверхнею катоду 

відбувається перенесення розплавленої суміші Zr-Fe – Ti-Fe на анод. 

Виникнення такої вторинної структури на аноді сприяє прискоренню 

крихкого руйнування поверхневого шару. Такий процес приводить до 

зменшення концентрації заліза в покритті (особливо під час повторних 

стадій ЕІЛ).  

На графіках приросту катоду границя крихкого руйнування 

легованого шару фіксується: на 4-ій хвилині обробки в процесі нанесення 

металів за схемами  Zr–Ti–Zr–Ti та Cr–Ti–Cr, на 5-ій хвилині в процесі Cr–
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Zr–Cr–Zr та на 7-ій хвилині в процесі Ті–Cr–Ti–Cr, що відповідає переходу 

кривої к у область від’ємних значень. 

Розраховані коефіцієнти перенесення маси як відношення приросту 

маси катоду до величини ерозії аноду на кожній хвилині ЕІЛ проведених 

процесів є такими: 33,95 % (Cr–Zr–Cr–Zr); 19,35 % (Ті–Cr–Ti–Cr); 22,36 % 

(Zr–Ti–Zr–Ti) та 31,06 % (Cr–Ti–Cr). 

Виходячи з цього, найбільші коефіцієнти масоперенесення 

спостерігаються для процесів ЕІЛ, що починаються зі стадії легування 

хромовим анодом (Cr–Zr–Cr–Zr, Cr–Ti–Cr), який утворює з матеріалом 

основи твердий розчин необмеженої розчинності, що дозволяє створити 

підшар для формування суцільного багатокомпонентного покриття.   

Мікроструктурним аналізом встановлено, що процеси почергового 

ЕІЛ за схемами Ti–Cr–Ti–Cr (рис. 2 а) та Zr–Ti–Zr–Ti (рис. 2 б) приводять 

до утворення покриттів, які мають чітку границю з матеріалом основи. 

Наявність чіткої межі можна пояснити тим, що на першому етапі обробки 

відбувається легування титаном або цирконієм, які утворюють з залізом 

тверді розчини обмеженої розчинності. На подальших етапах, в результаті 

взаємодії перехідних елементів між собою утворюються тверді розчини 

необмеженої розчинності (Ti – Cr; Cr – Ti; Zr–Ti; Ti–Zr), що надає змогу 

отримати рівномірне за товщиною покриття (30 – 40 мкм).   

 

      
 

а)                                                         б) 

 

Рис. 2 Мікроструктура поверхневої зони заліза після пошарового ЕІЛ за 

схемами: а) Ti–Cr–Ti–Cr; б) Zr–Ti–Zr–Ti 

 

В процесі пошарового легування в послідовності Ti–Cr–Ti–Cr  за 

високих температур можуть утворюватися розчини титану та хрому та 

розчини заліза і хрому, що мають між собою необмежену розчинність. 

Почергове ЕІЛ титаном та хромом приводить до виникнення в легованій 
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зоні ділянок Ті, збагаченого Cr та ділянок Cr, збагаченого Ті та Fe. Це 

підтверджує рентгенофазовий аналіз, за результатами якого в покритті 

виявляються фази: Cr, -Fe, -Ti та інтерметалід Cr2Ti.  

Дані мікрорентгеноспектрального аналізу підтверджують такий 

висновок (рис. 3). Розподіл концентрації елементів є нерівномірним, що 

пов’язано з утворенням локальних областей, збагачених хромом, залізом та 

титаном. Так, концентрація хрому змінюється від 74,75 до 31,6 %, 

концентрація заліза – від 24,16 до 65,38 %, а титану від 5 до 1 % (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 3 Електронна мікрофотографія поверхневої зони заліза після 

пошарового ЕІЛ за схемою Ti–Cr–Ti–Cr 

 

Таблиця 1Елементний склад поверхневого шару заліза після  ЕІЛ за 

схемою Ti-Cr-Ti-Cr 

Точка 
Концентрація, % 

 

Точка 
Концентрація, % 

Ti Cr Fe Ti Cr Fe 

1 1,09 74,75 24,16 7 0,16 0,01 99,83 

2 1,35 73,95 24,7 8 0,07 0,01 99,92 

3 2,12 71,62 26,26 9 0,07 0 99,93 

4 3,26 60 36,74 10 0,11 0,01 99,88 

5 4,31 51,51 44,18 11 5,07 13,61 81,32 

6 3,01 31,61 65,38 12 0,25 0,63 99,12 
* 
Нумерація точок згідно рис. 3   

 

Послідовне легування Zr та Ті за схемою Zr–Ti–Zr–Ti призводить до 

утворення неперервного ряду твердих розчинів компонентів у межах 

легованого шару. Під час ЕІЛ на повітрі відбувається іонізація молекул 

азоту, кисню та насичення ними твердих розчинів Ті та Zr. Взаємодія азоту 

з атомами Ті та Zr у твердому розчині в процесі надшвидкого охолодження 
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приводить до виділення дисперсних частинок нітридів легуючих 

елементів. Оскільки взаємна розчинність Ті та Zr в Fe досить низька (до 

0,15 мас. %), то при охолодженні розплаву виділятимуться інтерметалідні 

фази та, з урахуванням взаємодії з елементами міжелектродного 

середовища, невелика кількість оксидів, що підтверджують дані 

рентгенофазового аналізу: -Fe, Zr, -Ti, ZrN, TiO2, Fe2Ti, ZrO2.  

Отже, обробка Zr та Ti, які між собою утворюють твердий розчин 

необмеженої розчинності та обмеженої розчинності з матеріалом основи, 

призводить до зміцнення поверхні внаслідок формування  дисперсних 

частинок нітридів, оксидів та інтерметалідів в твердих розчинах 

компонентів покриття. 

Після пошарового нанесення покриттів за схемами Cr–Zr–Cr–Zr або 

Сr–Ti–Zr першою стадією ЕІЛ є легування хромом. Оскільки залізо з 

хромом мають необмежену розчинність, то на межі покриття з основою 

відсутні явні несуцільності та тріщини.  

При наступних стадіях легування (Cr–Zr–Cr–Zr) відбувається 

утворення твердих розчинів обмеженої розчинності, у випадку нанесення 

цирконію на шар хрому та хрому на шар цирконію. На мікроструктурі 

(рис. 4 а) видно, що легований шар складається з двох явно виражених зон 

різної травимості. За даними мікрорентгеноспектрального аналізу 

приповерхневого шару зразка (рис. 4 б) розподіл елементів від поверхні 

вглиб свідчить про те, що більшу протяжність шару складає твердий 

розчин хрому (1,29 – 4,47 %) в цирконії (91,13 – 97,76 %) та заліза (0,77 – 

4,4 %) в цирконії (табл. 2). 

Особливістю будови підшару є утворення потрійного твердого 

розчину  з високою концентрацією елементів: Cr (25,73 %), Zr (55,95 %) та 

Fe (18,32 %). Зона термічного впливу являє собою твердий розчин хрому в 

залізі (до 42,5 % Сr). В цій зоні не спостерігається слідів оплавлення, що 

можна пояснити дифузійним перерозподілом хрому в матеріал основи в 

результаті високих імпульсних напружень при багаторазовій 

електроіскровій дії. 

Характер мікроструктури, отриманої на растровому електронному 

мікроскопії (рис. 4 б), свідчить про наявність у поверхневому шарі, який 

відповідає темнотравленій зоні на мікроструктурі (рис. 4 а), локальних 

ділянок, що розрізняються контрастом і розподілені відносно рівномірно. 

Ця зона відділена чіткою границею від ділянки покриття, розташованої 

ближче до основи, в якій подібні локальні ділянки відсутні. Такі дані 

свідчать про те, що на 2-ій та 3-ій стадії обробки відбувається формування 

відносно однорідних твердих розчинів хрому в цирконії, в яких 

концентрація змінюється незначно, що пояснюється малою кількістю 

вторинних структур на хромовому та цирконієвому електродах. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

660 

 

         
 

а)                                                         б) 

Рис. 4 Мікроструктура поверхневої зони заліза після пошарового ЕІЛ за 

схемою Cr–Zr–Cr–Zr на повітрі: а) загальний вигляд; б) електронна 

мікрофотографія 

 

Таблиця 2 Елементний склад поверхневого шару заліза після  ЕІЛ за 

схемою Cr–Zr–Cr–Zr 

Точка 
Концентрація, % 

 

Точка 
Концентрація, % 

Cr Zr Fe Cr Zr Fe 

1 4,47 91,13 4,4 6 1,85 96,52 1,63 

2 1,91 97,01 1,08 7 11,92 84,53 3,55 

3 2,14 97,09 0,77 8 25,73 55,95 18,32 

4 1,3 97,35 1,35 9 42,48 0,41 57,11 

5 1,29 97,76 0,95 10 2,71 0 97,29 
* 
Нумерація точок згідно рис. 4 б   

 

Обробка на 4-ій стадії відбувається Zr-анодом на якому накопичується 

великий об’єм вторинної структури (оксиди, нітриди, інтерметаліди), що 

сприяє формуванню локальних областей цих же фаз в поверхневому шарі, 

які перешкоджають утворенню твердого розчину хрому в цирконії. 

Методом рентгенівського аналізу у покритті зафіксовано фази: -Fe, ZrN, 

ZrO2, Cr.   

Подібно відбувається формування легованого шару при обробці за 

схемою Сr–Ti–Zr з утворенням розчинів необмеженої розчинності: на 1-ій 

стадії – хрому в залізі, на 2-ій стадії титану у твердому розчині хрому з 

залізом, на третій стадії – цирконію у твердому розчині титану та  хрому з 

залізом. На рентгенограмі виявлені фази -Fe, ZrO2, 2-Cr2Ti.   

Мікродюрометричним аналізом був встановлений розподіл 

мікротвердості в усіх нанесених багатокомпонентних покриттях (рис. 5). 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

661 

 

 
 

а) 

 

        
 

б) 

 

Рис. 5 Розподіл мікротвердості приповерхневої зони заліза після 

пошарового ЕІЛ у послідовності: а) Ti–Cr–Ti–Cr; Zr–Ti–Zr–Ti; 

б) Cr–Zr–Cr–Zr; Сr – Ti – Zr 

 

Після ЕІЛ у послідовності Ті–Cr–Ti–Cr мікротвердість становить 7 –

 7,7 ГПа; у послідовності Zr–Ti–Zr–Ti – зростає до 7,9 ГПа (рис. 5 а).  

Найбільші значення мікротвердості приповерхневих зон заліза 

досягнуто після пошарового ЕІЛ у послідовності Cr–Zr–Cr–Zr та Сr–Ti–Zr, 

що становить 9,3 ГПа (рис. 5 б). 

Для оцінки зносостійкості покриттів після пошарового ЕІЛ заліза 

перехідними металами при варіюванні послідовності їх нанесення 
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проведено випробування в умовах тертя-ковзання без мастила протягом 

10 годин. За втратою маси зразка з покриттям відносно його площі 

обчислювався показник інтенсивності зношування І через кожні 20 хвилин 

випробування та побудовані кінетичні криві інтенсивності зношування 

(рис. 6). 

Оскільки, процес зношування покриттів за таких умов 

супроводжується утворенням вторинних структур (оксидних плівок), 

інтенсивність формування яких залежить від структури поверхні, то 

знаходячись між контактуючими поверхнями вони здатні виконувати роль 

твердого мастила, внаслідок чого й зменшується інтенсивність тертя.  

 

 
 

Рис. 6 Кінетичні криві інтенсивності зношування покриттів після 

пошарового ЕІЛ заліза 

 

Порівняння показників інтенсивності зношування зразків після 

завершення випробування показали, що поверхнева зносостійкість 

покриттів перевищує значення поверхні без покриття. Стійкість до 

зношування заліза з покриттям Cr–Zr–Cr–Zr зростає у 11,06 разів, з 

покриттям Ті–Cr–Ti–Cr – у 7,7 разів, з покриттям Сr–Ti–Zr – у 5,36 разів та  

з покриттям Zr–Ti–Zr–Ti – у 4,21 рази.  

 

Висновки  

Встановлено, що підвищений вміст дрібнодисперсних виділень фаз 

втілення в покритті, що утворилися в процесі пошарового ЕІЛ цирконієм, 

титаном, хромом, надає поверхневому шару високої мікротвердості 7,7 –

 9,3 ГПа (пошарове нанесення перехідних матеріалів у різній комбінації та 

послідовності).  
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Результати випробування покриттів за умов сухого тертя-ковзання 

«площина по площині» протягом 10 годин випробувань показали, що 

зростання зносостійкості покриттів відбувається в ряду Zr–Ti–Zr–Ti   

Сr–Ti–Zr  Ті–Cr–Ti–Cr  Cr–Zr–Cr–Zr, що у 4,21 – 11,06 разів 

перевищує значення вихідної поверхні заліза без обробки. 

Виявлено, що найбільшу зносостійкість мають покриття, до складу 

яких входить хром, що можна пов’язати з  формуванням у них твердих 

розчинів Fe-Cr в значно більшому інтервалі концентрацій цих елементів, 

ніж при ЕІЛ заліза Ti та Zr та виділення дрібнодисперсних нітридів, що 

сприяє утворенню структури, яка більше відповідає принципу Шарпі. 

Виявлено, що пошарове ЕІЛ доцільно проводити обираючи матеріали, 

що мають між собою взаємну розчинність, особливо на першій стадії 

обробки (таким елементом є Cr).  

Комбінування послідовності та кількості стадій при пошаровому 

нанесенні покриттів з використанням Zr-, Ti-, Cr-анодів у азотвмісному 

середовищі (повітря), за рахунок наявності пересичених твердих розчинів, 

дрібнодисперсних твердих нітридних (оксидних) частинок в легованій 

зоні, сприяє формуванню покриття з високими триботехнічними 

характеристиками, що задовольняють вимогам до деталей 

широкопрофільного призначення. 
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УДК 621.7.044.2; 621.762.04 

 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТИТАНУ АРМОВАНОГО 

ВОЛОКНАМИ ДИБОРИДУ ТИТАНУ 

 

П. І. Лобода, Л. О. Зворикін, В. С. Косюк, Є. В. Солодкий 

 

В роботі було проведено аналіз перспектив створення титану 

армованого волокнами дибориду титану. Досліджена металографічна 

структура сплаву та проведені мікромеханічні випробування 

 

В работе был проведен анализ перспектив создания титана 

армированного волокнами диборида титана. Исследована 

металлографическая структура сплава и проведены микромеханические 

испытания 

 

Bei der Analyse der Aussichten für die Schaffung von faserverstärkten 

Titan Titandiborid gehalten wurde. Untersuchte metallographische Struktur der 

Legierung und mikromechanischen Tests durchgeführt 

 

Титанові сплави представляють інтерес для застосування в 

конструкціях, що використовують для захисту від ударних навантажень. 

Для бронезахисних цілей НДІ Сталі використовують високоміцні α и β-

сплави с рівнем міцності 800-900 МПа. Головна перевага такого виду 

сплавів це менша щільність в порівнянні зі сталями і більша довговічність 

в порівнянні з кераміками.  

Одне з направлень створення сплаву на основі титану, стійкого до 

ударних навантажень – створення металевої матриці, армованої 

високотвердими включеннями ТіВn. Отримання композиту, зміцненого 

частинками ТіВn описано в роботі [1], де, зокрема, показані переваги 

методу саморозповсюджуючого синтезу с повільним пресуванням. Тиск 

пресування складав 700 МПа, а СВС проводили в реакторі при температурі  

1155 К. Загальна кількість зміцнюючої фази складало від 33 до 44 об.% 

ТіВn. Дисперсні пластинчаті частинки ТіВn мали розмір от 2 до 30 мкм. 

Твердість отриманого матеріалу складала HV = 5,6-7,1 ГПа, а σп = 2,1-2,3 

ГПа. Отримання аналогічного матеріалу с 10 об.% ТiB, 4 мас.% Fe, 7 мас. 

%Mo, описане  в [2] здійснювали шляхом імпульсного плазмового 

спікання  при 1073, 1273 і 1473 К при 20 МПа, вакуумі при нагріві 50 

град./хв. На протязі 5 хв. Найкращі механічні характеристики були 

отримані при температурі 1273 Кρ = 0,996ρкр  , Е=146 ГПа, σп = 0,864 ГПа 

[3].  
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Таким чином, аналіз сучасних досягнень в області створення 

мікрокомпозиційних сплавів Тi-ТіВn показує, що це направлення 

забезпечує досягнення показників матеріалів, відповідних (або 

перевищуючих) механічним характеристикам перспективних 

високоміцних титанових сплавів, що застосовуються для бронезахисту.  

В даній роботі сплав отримували при спіканні порошків Тi и ТіВ2, яке 

здійснювали після змішування  Тi – мас. 95% и ТіВ2  - -мас.5%. і пресування 

Р=0, 65 ГПа, Т=1450 К. Отримані компактовані зразки піддавали холодній 

пластичній деформації пропускаючи через фільєру зі ступенем деформації 

ε=20%.  

Сплав Ti–TiB2 представляє собою мікрокомпозиційний сплав: 

матриці, що складається з суміші α- і β-фаз; β-фаза створює основу або 

матрицю, в якій розподілені дисперсні виділення α-фази (рис.1). Виділення  

α-фази має вид близької до корзиночного типу з елементами пластинчастої 

структури, армованої мікроволокнами дибориду титану.  

 

 
 

Рис. 1 Структура сплаву Ti–TiB2 

 

Волокна розподілені  хаотично по всьому об’єму, а їх товщина 

складає - 3…10 мкм. На площі 1 мм
2
 знаходяться волокна довжиною 

5…150 мкм. Товщина волокон TiB2 майже в тричі більша за товщину 

витягнутих α-зерен. 
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Рис. 2 Розподілення кількості волокон TiB2 , що знаходяться  

на площі 1 мм
2
, по довжині 

 

В орієнтації волокон TiB2 не спостерігається виділених направлень, 

але це характерно при інтегральному аналізі значної площі. В межах 

локальних областей прилеглі пластини TiB2  мають співпадаючу 

направленість (рис.3). 

 

 

 
 

Рис. 3 Розподіл волокон TiB2 у титані 
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Середня мікротвердість матеріалу титанової матриці складає 476HRV, 

а в зоні зміцнюючого волокна – 640HRV. 

Отримані результати дають підстави вважати, що введення дибориду 

титану в титанову матрицю є позитивним фактором впливу для створення 

ефективного матеріалу перепони для високошвидкісних ударників. Це 

дозволяє знизити динамічний тиск в перешкоді в порівнянні з титаном, а 

відповідно знизити повноту α→ω переходу мартенситного типу [4], що 

викликає розміцнення при фазовому перетворенні. 

 

Література 

1. Synthesis of near net shape high density TiB/Ti composite/ T.Yamamoto, A.Otsuki// 
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3. Trunin R. F.  Shock Compression of Condensed Materials. All Russian Research 

Institute of Experimental Physics, Sarov. - Cambridge University Press. – 2005, 167 p. 
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УДК 621.7.044.2 

 

ВИВЧЕННЯ МЕТАЛОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПЛАВУ Т110 

ПІСЛЯ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

П. І. Лобода, Л. О. Зворикін, М. О. Новічков, Є. В. Солодкий 

 

Проведено аналіз структури високоміцного титанового сплаву Т110 

до і після ударного механічного навантаження. Розраховані ударні 

адіабати перепони і ударника. Визначена амплітуда динамічного тиску 

при зіткненні сталевого ударника з перешкодою зі сплаву Т110 

 

Проведен анализ структуры высокопрочного титанового сплава Т110 

до и после ударной механической нагрузки. Рассчитаны ударные 

адиабаты преграды и ударника. Определена амплитуда динамического 

давления при столкновении стального ударника с преградой из сплава Т110 

 

Held high strength titanium alloy structure of the analysis of T 110 to shock 

and after mechanical load. Calculated shock adiabatics for obstacles and 

drummer. Determined dynamic pressure amplitude in the collision with the 

barrier of steel drummer alloy T110 

 

Вступ 

Титан та його сплави сьогодні займають провідне місце серед 

конструкційних матеріалів. Вони мають цілий ряд переваг в порівняні з 

іншими матеріалами, в першу чергу, високу міцність і низьку густину, а  

також високу корозійну стійкість в багатьох середовищах. 

 

Постановка задачі дослідження 

Метою дослідження є вивчення особливостей зміни структури і 

властивостей сплаву Т110 в результаті ударного механічного 

навантаження. 

 

Методика проведення експериментів 

Було проведено дослідження, при якому ударне навантаження 

титанового зразка здійснювали сталевим циліндричним ударником з 

високовуглецевої сталі У12А масою 9,6 мм, довжиною 54 мм, з конічною 

областю ударної дії. Швидкість зіткнення складала 789 м/с. Зразки сплаву 

Т110 мали розмір 1000х1000х12 мм і кріпилися на масивній плиті Ст.3. 

Вектор швидкості ударника був перпендикулярний площині зразка. 
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Високоміцний титановий сплав Т110, хімічний склад якого наведено в 

таблиці 1, виплавляється в електронно-променевої установки УЕ-5812 з 

проміжною ємністю по технології подвійного переплаву [1]. Вміст 

хімічних елементів у сплаві Т110 контролювався 

мікрорентгеноспектральним аналізом. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад титанового сплаву Т110 [2] 

Вміст елементів, % 

Al Nb V Mo Zr Fe Ti 

5,0…6,0 3,5…4,8 0,8…2,0 0,8…1,8 0,3…0,8 1,5…2,5 решта 

 

Мікроструктура сплаву Т110 в початковому стані (рис. 1) 

представляла собою подовжені α-пластинки всередині рівновісних β-зерен.  

 

 
 

Рис. 1 Металографічна структура сплаву Т110 у початковому стані 

 

Величина β-зерен становила близько 300 мкм, а товщина α-пластинок 

складала 0,5…2 мкм. Така мікроструктура характерна для двофазних 

сплавів з пластинчастою структурою. Орієнтація α-пластинок збігається з 
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напрямками осей симетрії. Максимальна довжина досягає 160 мкм, 

причому більша частина пластинок має довжину від 5 до 20 мкм. Розподіл 

α-пластинок по довжині показано на рисунку 2. 

 

Результати досліджень 

В результаті ініційованого в експерименті зіткнення ударника з 

пластиною Т110 спостерігалося фрагментаційне руйнування 

досліджуваного зразка. Було проведено аналіз характеру руйнувань і 

структурних змін, що виникають в зоні механічного впливу ударника. 

На рис. 3 приведена структура поверхні руйнування зразка сплаву 

Т110 в області ударної дії. 

 

 
 

Рис. 2 Гістограма розподілу α-пластинок по довжині в рівновісному  

β-зерні сплаву Т110: 1 – до ударного навантаження, 2 – після ударного 

навантаження 

 

Аналіз показує, що для поверхні характерні два типи слідів 

руйнування - в'язко-пластичні (сліди короткочасних пластичних течій 

рис.3А) і крихкі (зони крихкого відколу рис.3 Б). Співвідношення площ 

поверхонь крихких і пластичних слідів руйнувань змінюється при 

віддаленні від зони зіткнення в радіальному напрямку. 

Характер руйнувань, що спостерігаються, дає підстави вважати, що 

основним фактором, що визначає процес руйнування зразка, було 

проникнення сталевого ударника в пластину з утворенням ударної виїмки і 

виникнення напруг, що розтягують, в результаті взаємодії пружно-

пластичної хвилі стиснення і пружних відбитих хвиль розвантаження. 

Про це, зокрема, свідчить крихкий характер спостережуваних 

руйнувань пластини. Сплав Т110, що володіє високим рівнем ударної 

в'язкості Кс=48 Дж/см
2
 і відноситься до категорії сплавів з поліваріантними 

механізмами реалізації процесів пластичної деформації. 
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А 

 
Б 

Рис. 3 Структура поверхні руйнування зразка сплаву Т110 в області 

ударної дії: А - в'язко-пластичні; Б - зони крихкого відколу 

 

Для оцінки процесів, що відбуваються в сплаві Т110 при ударному 

навантаженні необхідно використовувати його ударну адіабату. 

Експериментально визначати цю характеристику досить трудомістко і 

складно, в зв'язку з чим було проведено її розрахунок за методикою, 

запропонованою в [3]. 

Отримані результати (рис. 5) дають можливість визначити амплітуду 

динамічного тиску при зіткненні сталевого ударника з перешкодою з Т110 

Рув=11,7 ГПа. 

 

Висновки 
Таким чином, проведені дослідження структурних особливостей 

сплаву Т110, показали, що цей сплав при впливі ударника зі швидкістю 
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789 м/с не витримує механічного навантаження і руйнується. Аналіз умов 

навантаження з використанням розрахованої ударної адіабати сплаву Т110 

і відомої адіабати сталевого ударника дозволили встановити, що амплітуда 

динамічного тиску перевищувала рівень початку утворення фаз високого 

тиску. 

 

 
Рис. 5 Ударні адіабати P-u стиснення сплаву Т110 і гальмування стального 

ударника 

 

Отримані результати дають підстави припускати, що сплав Т110 

ймовірно може зберігати стійкість до руйнування під дією ударного 

навантаження сталевим циліндричним ударником (високовуглецева сталь 

У12А) масою 9,6 мм, довжиною 54 мм до швидкості зіткнення Vу ~ 480-

500 м/с. В іншому випадку для запобігання перешкоди зі сплаву Т 110 від 

руйнування доцільно використовувати демпфуючий шар міцного, але 

водночас матеріалу, який більше стискається. 
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УДК 621.785 

 

КОММПЛЕКСНІ ДИФУЗІЙНІ  ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ  

ВАНАДІЮ ТА ХРОМУ 

 

Т. В. Лоскутова, В. Г. Хижняк, І. С. Погребова, А. І. Дегула,  

О. В. Петриканин, Е. С. Удовенко 

 

Національний технічний Університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Відомо, що карбідні покриття, нанесені на поверхню вуглецевих 

сталей, суттєво підвищують надійність та довговічність деталей 

машин та інструменту. Найбільш високий комплекс властивостей може 

бути досягнутий при формуванні багатошарових покриттів, при 

експлуатації яких кожний шар або фазова складова виконують свої 

функції. 

В роботі запропонована нова технологія послідовного насичення 

вуглецевих сталей хромом та ванадієм газовим методом. Досліджено 

будову та фізико - хімічні властивості отриманих покриттів. 

Встановлено, що на поверхні  утворюються покриття , що складаються 

з двох шарів: зовнішнього на основі карбіду ванадію VС, внутрішнього - 

на основі карбіду хрому Сг23Сб , при цьому спостерігається взаємне 

легування отриманих дифузійних шарів. Товщина шару на основі фази VC 

складає (16...18) 10 м, на основі фази Сг23Сб - (5...6) 10 м, 

мікротвердість   - 25 ГПа та 17,2 ГПа відповідно. 

Досліджена жаростійкість отриманих покриттів. Рекомендовано 

застосування захисних засипок для попередження окислення зразків з 

покриттями під час кінцевої термічної обробки 

 

Известно, что карбидные покрытия, нанесенные на поверхность 

углеродных сталей, существенно повышают надежность и 

долговечность деталей машин и инструмента. Наиболее высокий 

комплекс свойств может быть достигнут при формировании 

многослойных покрытий, при эксплуатации которых каждый слой или 

фазовая составляющая выполняют свои функции. 

 В работе предложена новая технология последовательного 

насыщение углеродистых сталей хромом и ванадием газовым методом. 

Исследованы строение и физико - химические свойства полученных 

покрытий. Установлено, что на поверхности образуются покрытия , 

состоящие из двух слоев: наружного на основе карбида ванадия VС, 
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внутреннего - на основе карбида хрома Сг23Сб, при этом наблюдается 

взаимное легирование полученных диффузионных слоев. Толщина слоя на 

основе фазы VC составляет (16...18) 10 м, на основе фазы Сг23Сб - (5...6) 

10 м, микротвердость - 25 ГПа и 17,2 ГПа соответственно.  

Исследована жаростойкость полученных покрытий. Рекомендовано 

применение защитных засыпок для предупреждения окисления образцов с 

покрытиями при конечной термической обработки 

 

Known that carbide coating applied to the surface of carbon steel 

significantly increase the reliability and durability of machine parts and tools. 

The highest complex of properties can be achieved by forming multi-layer 

coatings, during use of which each layer or phase component perform their 

functions. 

 In work the new technology of successive saturation of carbon steels with 

chromium and vanadium gas method. To study the structure and physico - 

chemical properties of the resulting coatings. It is established that formed on 

the surface of the coating consisting of two layers: an outer, based on the 

vanadium carbide VC, internal - on the basis of chromium carbide Сг23Сб , 

there is a mutual alloying diffusion layers. The thickness of the layer based on 

the phase of the VC is (16...18) ) 10 m, based on the phase Сг23Сб - (5...6) 10

m, hardness - 25 GPA and 17.2 GPA, respectively. 

 Studied the heat resistance of the obtained coatings. Recommended the 

use of protective additives to prevent oxidation of the samples with coatings 

during final heat treatment 

 

Відомо, що дифузійні покриття на основі карбідів перехідних металів 

володіють високим комплексом фізико- хімічних властивостей і 

нанесення їх на поверхню сталей дозволяє істотно підвищити 

експлуатаційні характеристики деталей машин і інструменту[1-5]  .  

 Покриття на основі карбіду ванадію [1]  разом з високою твердістю, 

зносостійкістю мають ряд недоліків: високу крихкість, пористість, 

порівняно низьку жаростійкість. Усунути ці недоліки можливо за рахунок 

легування карбіду ванадію хромом, що досягається шляхом послідовного 

хромованадіювання вуглецевих сталей [4]. 

Готові сталеві вироби з покриттями з метою усунення можливості 

продавлення захисних шарів в процесі експлуатації в умовах ударних або 

підвищених контактних навантажень необхідно піддавати термічній 

обробці для зміцнення основи (гартуванню і відпуску) Температури 

нагріву під гартування вуглецевих сталей лежать в інтервалі температур 

750-900°С. В результаті під зоною карбіду формується підшар з 

мартенситною структурою, який  запобігає продавленню покриття. Таким 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

676 

 

чином, безперечний практичний інтерес представляє можливість 

проведення цієї операції при обробці сталей з багатокомпонентними 

хромованадієвими покриттями [1]. 

Покриття наносили на зразки сталі 45 в спеціальній установці, 

виготовленій на кафедрі металознавства і термічної обробки НТУУ 

«КПІ», яка має реакційну камеру нової конструкції [6]. Використання 

запропонованої камери дозволяє в одному технологічному циклі 

проводити послідовне насичення двома карбідоутворюючими 

елементами. Процес проводили в замкнутому реакційному просторі при 

зниженому тиску активної газової фази (10
4 

Па), температурі процесу 

1050°С, протягом 4 годин. Як початкові реагенти для нанесення покриттів 

використовували порошки хрому і ванадію технічної чистоти, 

чотирьоххлористий вуглець і графіт. На першому етапі на протязі 2 годин 

проводили хромування, а після в робочу зону вводили порошок ванадію.  

Мікроструктурним аналізом встановлено, що отримані за даною 

технологією хромованадієві покриття складаються з двох шарів з чітко 

вираженою границею розділу покриття-основа(рис.1). Дифрактограми, 

зняті з поверхні  зразків з покриттями даного типу , фіксують наявність 

дифракційних максимумів карбіду ванадію VC.  Період кристалічної 

ґратки карбіду ванадію VC по мірі стравлювання покриття змінюється від    

а=0,41522 до 0,41514 нм. Після зняття з поверхні  1010
-6

 м фіксуються 

дифракційні максимуми, які належать фазі Cr23C6. Період кубічної 

кристалічної ґратки фази Cr23C6 також має тенденцію до зменшення від 

1,07005 до  1,06970 нм. При подальшому знятті  покриття на 

дифрактограмах з’являються піки, що належать –твердому розчину 

заліза (матриця обробленої сталі), період ґратки якого збільшується від 

0,28878  до 0,28857 нм. Відхилення абсолютних значень параметрів 

кристалічних ґраток покриттів  від  характерних для спечених карбідів 

ванадію чи хрому пов’язані з можливим легуванням у процесі  насичення 

фази Cr23C6  залізом і ванадієм, фази VC – залізом і хромом, –твердого 

розчину ванадієм і хромом. Методом локального 

мікрорентгеноспектрального аналізу підтверджено взаємне легування 

карбідних фаз, а також наявність в вказаних фазах заліза.  

Після послідовного хромованадіювання мікротвердість фази VС  

декілька знижується по зрівнянню з чистим карбідом ванадію [1]  і 

складає 25-26ГПА, але вона виявляється значно вищою ніж у шарів на 

основі карбідів хрому Cr23C6 , Cr7C3  (16,5 ; 17,2 ГПа відповідно ) Товщина 

шару на основі  фази VC складає  (16...18)·10
-6

 м, на основі фази Cr23C6 - 

(5…6)10
-6

 м.  
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Рис. 1   Мікроструктура комплексного хромованадієвого покриття,  

отриманого на сталі 45.  Температура нанесення  Т=1050 °С,  

час = 4 години 

 

Була досліджена жаростійкість отриманих ванадієвих та 

хромованадієвих покриттів.  Рентгенофазовий аналіз окислених при 

температурі 650°С зразків показав,що після ванадіювання  на поверхні 

стального зразка утворилися оксиди ванадію V3O5, V2O3, V2О5 та оксид 

заліза α-Fe2O3, Після комплексного хромованадіювання на поверхні 

окислених зразків фіксується поява невеликих за товщиною плівок як на 

основі оксидів ванадію V3O5, V2O3, V2О5 та заліза α-Fe2O3,  так і оксиду 

хрому Cr2O3.  

На кривих зміни маси від часу окислення  зразків з комплексними 

хромованадієвими покриттями при  температурі 650° С спостерігається 

незначне зменшення маси в залежності від часу, це, напевно, зумовлено 

окисленням шару карбіду ванадію з появою рідкої фази V2O5, яка 

випаровується [7]. При більш високих температурах на протязі перших 

двох годин спостерігається незначний приріст маси, що, напевно, 

зумовлено початком окисленням карбіду хрому, з утворенням оксиду 

хрому Cr2O3, . При подальшому окисленні  спостерігається зменшення 

маси в залежності від часу, що також зумовлено випаровуванням оксиду 

ванадію V2O5. Утворення на поверхні зразків оксиду хрому Cr2O3 

зумовлює вищу жаростійкість комплексних хромованадієвих покриттів в 

порівнянні з однокомпонентним на карбіду ванадію.  
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Оскільки температура нагріву при гартуванні сталі 45 перевищує 

задані температури окислення, то для збереження захисного покриття 

необхідно застосовувати печі із без окислювальним нагріванням, 

розплави солей, синтетичних шлаків [1] або спеціальні засипки 

(прокалений річний пісок, чавунну стружку, відпрацьований технічний 

карбід бору та ін.). 

Враховуючи, що найбільш простим з технологічної точки зору, який 

не вимагає спеціального обладнання, способом захисту від окислення є 

застосування засипок, нами [8] розроблений новий склад герметизуючого 

порошку, який містить у % по масі: (20...50)% порошку оксиду алюмінію 

Al2O3 і (50...80)% порошку карбіду кремнію SiC. При цьому, крупніють 

застосовуваних порошків повинна знаходитися в межах (20...40)10
-6

 м. 

Встановлено, що, якщо товщина засипки розробленого складу буде 

не менша 2010
-3

 м, то вона надійно захистить від окислення поверхню 

сталей і покриттів при нагріві в інтервалі температур 500..1200°С. 
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УДК 669.15:621.743.03.001.5  

 

АРМИРОВАНИЕ СТАЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОЧЕТАНИЯ ОБЩЕЙ 

ТЕРМООБРАБОТКИ И РАСПЛАВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ МЕТАЛЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Л. С. Малинов 

 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

  

Показано доцільність армування сталей (сплавів) за рахунок 

поєднання загальної термообробки всього об’єму металу та розплавлення 

заданих його ділянок із використанням лазерного на електронно-

променевого впливів. В результаті формуються градієнти структурно-

фазового стану, чому відповідає чергування високоміцних та 

високопластичних об’ємів матеріалу 

 

Показана целесообразность армирования сталей (сплавов) за счет 

сочетания общей термообработки всего объема металла и расплавления 

заданных его участков с использованием лазерного и электронно-лучевого 

воздействий. В результате формируются градиенты структурно-

фазового состояния, чему соответствует чередование высокопрочных и 

высокопластичных объемов материала 

 

The expediency of reinforcing of steels (alloys) for account of the combination of 

general heat treatment of the whole metal volume and the melt of its preset parts with 

use of laser and electron-beam action has been investigated. As a result, the gradients of 

structure-phase state are formed; to which corresponds the alternation of high-strength 

and high-plasticity volumes of material 

 

Введение 
В 70-х годах был предложен перспективный принцип получения 

армированных материалов. Суть его состоит в том, что в сталях (сплавах) 

получают чередующиеся в заданной последовательности прочные и 

пластичные структуры за счет обработок, сочетающих общее и локальное 

воздействие на металл [1-3]. При этом используются термическая, химико-

термическая деформационная обработки, а также их сочетания. Задачи 

общего и локального воздействий различны. Если в результате первого 

получают структуру с высокой твердостью и прочностью, то при втором - 

структуру, обладающую высокой пластичностью и ударной вязкостью, и 
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наоборот. В результате создается регулярная дифференцированная 

микроструктура [4-9]. 

 

Постановка задачи 

В работе ставилась задача изучить возможность реализации ранее 

предложенного принципа армирования сталей (сплавов) за счет сочетания 

общей обработки всего объема металла (литье, прокатка, термообработка) 

и расплавления заданных его участков с использованием источников 

концентрированной энергии. В ряде случаев использовались присадочные 

материалы, в качестве которых применялись используемые в 

промышленности стали, чугуны, а также покрытия, наносимые 

различными способами, в том числе, химико-термической обработкой. 

 

Методика проведения экспериментов 

В данной работе локальное расплавление проводили с 

использованием лазерного и электронного лучей, электродугового 

воздействия угольного неплавящегося электрода, а также 

электроконтактного воздействия. 

Для лазерной обработки использовали установку «Кардамон» с 

выходной мощностью 800 Вт. 

Электронно-лучевую обработку проводили на установке УЛУ185 с 

электронной пушкой У530М. Ускоряющее напряжение составляло 30 кВ. 

Плотность поглощенной мощности изменялась от 1·10
4
 до 6,8·10

4
 Вт/см

2
. 

При проведении исследований применялись металлографический, 

дюрометрический, рентгеновский методы исследования. В ряде случаев по 

методу Бринелля-Хауорта [10]. определялась абразивная износостойкость. 

В качестве абразива использовался кварцевый песок размером частиц 0,3-

0,5 мм. В качестве эталона использовалась сталь 45 после закалки с 850 С 

и низкого отпуска при 200 С 1 ч. Определение потери массы проводились 

взвешиванием образцов до и после изнашивания. 

 

Результаты исследований 

В сталях 09Г2ФБ, 13ГС и 35ХМЛ, прошедших нормализацию, была 

проведена лазерная и электронно-лучевая обработки заданных участков с 

их расплавлением. После охлаждения в этих участках был получен 

мартенсит. Образование его обусловлено высокой скоростью охлаждения 

за счет интенсивного теплоотвода холодным металлом. В зависимости от 

вида источника концентрированной энергии и режимов обработки глубина 

упрочненных участков может изменяться от 0,5 до 4,0 мм. Заключительной 

обработкой является общий низкий отпуск для снятия внутренних 

напряжений. 
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Армирование поверхности прочными структурами может найти 

применение для деталей, изготовленных из сталей невысокой твердости, 

подвергающихся смятию при эксплуатации под действием высоких на-

грузок, а также инструмента. 

Для повышения твердости и износостойкости армированных участков 

целесообразно легировать расплавляемый источниками 

концентрированной энергии металл элементами, увеличивающими 

твердость мартенсита. Одним из вариантов для реализации этого может 

быть химико-термическая обработка, которая может проводиться 

насыщением всей поверхности металла перед расплавлением заданных 

участков, а также непосредственно в процессе самого расплавления за счет 

предварительного нанесения на армируемые участки обмазок или 

покрытий, содержащих соответствующие легирующие элементы. 

Заключительную термообработку целесообразно проводить для всего 

объема металла, например, с целью уменьшения уровня внутренних 

напряжений или дисперсионного твердения армированных участков 

повышенной степени легирования. Однако термообработке могут 

подвергаться только заданные участки с помощью лазерного или 

электронного лучей, электрической дуги или электроконтактного нагрева, 

но уже без расплавления. 

В сталях 40Х после предварительной цементации всей поверхности 

при 930 °С в течение 4 ч, последующей электронно-лучевой обработки с 

расплавлением заданных участков и общего низкого отпуска получена 

микротвердость Н◊ 0,980 = 8000-12000 МПа. Эти значения существенно 

выше, чем после аналогичной обработки без цементации (H◊ 0,980 = 5000-

5500 МПа). 

Наиболее высокие значения микротвердости (Н◊ 0,980 = 13000-15000 

МПа) получены в случае борирования заданных участков при 

предварительном нанесении на них пасты, содержащей карбид бора, и 

последующем их расплавлении источником концентрированной энергии. 

Глубина участков при использовании лазерного луча составляла 0,6-1,5 

мм, а электронного – 2-4 мм (в зависимости от режимов обработки). В 

мартенситной матрице обнаружены бориды FeB и FeB2 и небольшое (≤ 10 

%) количество остаточного аустенита. 

В результате плазменной металлизации заданных участков стали 

35ХМЛ сплавом ПГ-СР 4 и последующего их расплавления электронным 

лучом формируются участки, обладающие повышенной микротвердостью 

(Н◊ 0,980 =5500 МПа). Микротвердость основного металла, предварительно 

отожженного, не превышает Н◊ 0,980 =2200 МПа. 

Несомненный интерес представляет армирование стали 110Г13Л. 

После закалки от 1100 °С в воде в ней обеспечивается получение 
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структуры аустенита. Последующий двукратный переплав заданных 

участков электронным лучом приводит к образованию в структуре 

мартенсита и повышению микротвердости до 5500 МПа. Упрочненные 

участки имеют глубину до 4 мм. Образование мартенсита обусловлено 

уменьшением содержания марганца и углерода, поскольку переплав 

проводится в вакууме. 

Весьма эффективно для этой цели использовать присадочный 

материал в виде проволоки, ленты, порошка из низкоуглеродистых 

нелегированных или низколегированных сталей. Это позволяет в 

результате расплавления электронным или лазерным лучами уменьшить 

степень легирования аустенита, дестабилизировать его и получить в 

структуре мартенсит. Заключительной является общая обработка, в 

результате которой в зоне термического влияния растворяют карбиды, 

охрупчивающие сталь, и уменьшают напряжения. В стали 110Г13Л при 

использовании присадочного материала из СтЗ и расплавлении локальных 

участков микротвердость возросла до Н◊ 0,980 6000 МПа. Аналогичный 

эффект получен в стали 30Х10Г10. 

В ряде случаев необходимо твердую матрицу (например, 

мартенситную) армировать мягкими, пластичными участками, которые 

могут тормозить развитие трещин. Для этого в качестве присадочных 

следует использовать материалы, содержащие элементы (марганец, 

никель, медь, хром и другие), понижающие мартенситную точку до 

отрицательных температур. Это позволяет в заданных участках, 

подвергнутых расплавлению, получить структуру аустенита. В заданных 

участках механической обработкой (сверлением, фрезерованием и 

другими) эффективно делать углубления заданной формы и размеров, 

заполнять их вставками или порошками из износостойких сплавов, в том 

числе из отходов, а затем подвергать их расплавлению. Расплавляться 

могут специально изготовленные вставки из отходов, например, 

инструментальных сталей Р6М5, Х12М и др. При больших размерах 

армирующих вставок расплавление проводится лишь по их краям, 

контактирующих с основным металлом. С учетом требований к свойствам 

армированных материалов проводят предварительную и заключительную 

общую обработку. 

Существенно повысить износостойкость сталей удается получением в 

их поверхностном слое метастабильного аустенита, претерпевающего 

динамическое деформационное мартенситное превращение. 

Обычно для этого используют цементацию и последующую 

термообработку, оптимизирующую количество и стабильность 

остаточного аустенита в поверхностном слое. Недостатком известного 
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способа является большая длительность процесса цементации и 

сравнительно небольшая глубина упрочненного слоя. 

Показана возможность существенного устранения этих недостатков за 

счет применения электродуговой обработки (ЭДО) с использованием 

наплавных углеродсодержащих элементов, например в виде проволоки, 

порошковой ленты, дроби, пластин и т.п. Они могут быть изготовлены из 

широко  применяемых в промышленности материалов. 

Способ ЭДО позволяет использовать нанесение на поверхность 

упрочняемых объектов различных паст, порошков, в том числе, 

ферросплавов. Могут быть применены автоматические и 

полуавтоматические режимы обработки. 

Их расплавление электрической дугой с применением угольного 

электрода позволяет получить наплавленный слой заданной толщины и 

химического состава, причем содержание углерода в нем можно 

варьировать, изменяя режимы технологического процесса, а легирующие 

компоненты, содержащиеся  в наплавных элементах, почти полностью 

сохраняются в наплавленном слое. Последующая закалка и отпуск 

позволяют получить в структуре необходимое количество метастабильного 

аустенита и степень его стабильности. [11] 

Применение наплавных элементов из углеродсодержащих 

легированных сталей дает возможность исключить закалку, поскольку 

аустенит в этом случае, образуется при охлаждение наплавленного металла 

на воздухе. В этом случае управлять количеством и стабильностью 

аустенита можно за счет соответствующих режимов отпуска. 

В качестве наплавных элементов использовались СЧ15, 60С2А, 70ХЛ, 

ДИ-42, 100Х2Г5Н2СФ и др. Подложкой служили, стали 09Г2С и 45. 

В результате проведенных обработок были получены разнообразные 

структуры: мартенситно-аустенитно-карбидная, мартенситно-аустенитно-

графитная, аустенитная.  

Во всех случаях абразивная износостойкость была существенно 

повышена. ЭДО в сочетании с последующей термообработкой и 

применением различных по составу наплавных элементов открывает 

широкие возможности для упрочнения деталей и инструментов небольших 

размеров, когда затруднена наплавка. Достоинством разработанного 

способа ЭДО являются простота, малая продолжительность. Для 

получения износостойкого слоя, возможность использования в качестве 

наплавных элементов сталей и чугунов, применяемых на производстве, в 

том числе их отходов.  

Известен способ повышения износостойкости электроконтактной 

наплавкой порошковыми проволоками и лентами. Как и предыдущий, этот 

способ требует использования специально изготовленных дорогих 
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наплавочных материалов. Был разработан способа повышения 

износостойкости сталей, в котором при электроконтактной наплавке 

применены материалы, которые раньше не использовались, а их 

термообработка обеспечивает существенное повышение износостойкости 

[12]. В качестве наплавляемого материала используют широко 

применяемые в промышленности сплавы, содержащие  0,5 % углерода, в 

том числе легированные, а также отходы из них. Наплавленный металл 

используется в виде пластин различной формы толщиной  5 мм., а также 

проволоки соответствующего сечения. Основой, на которую осуществляют 

наплавку, является сталь с различным содержанием углерода. Если 

основой является малоуглеродистая сталь, то наплавляемый металл с 

помощью электроконтактной наплавки непосредственно приваривается к 

основному металлу. В случае среднего или повышенного содержания 

углерода в основном металле, перед электроконтактной наплавкой между 

основным и наплавляемым металлом устанавливается прокладка из 

низкоуглеродистой стали (08КП, 09Г2С, 10Г2ФБ и др.), толщиной 0,3-0,5 

мм. Это обеспечивает хорошее соединение наплавляемого металла с 

основным. 

Наплавленные пластины больших размеров в зависимости от 

химического состава подвергают поверхностной закалке с температур от 

800 до 1150 С в зависимости от химического состава смтали. Более 

низкая, чем 800 С, температура нагрева недостаточна для растворения 

карбидов в аустените и получения углеродсодержащего мартенсита 

повышенной твердости и износостойкости. Более высокая температура, 

чем 1150 С, приводит к растворению большого количества карбидов, 

росту зерна, что может снизить износостойкость.  

При размере наплавленных пластин, соизмеримом с сечением 

электродов, закалку осуществляют отключением тока после 

электроконтактной наплавки при достижении на поверхности требуемой 

температуры. Для снятия внутренних напряжений после закалки проводят 

отпуск на 180-200 С.  

Электроконтактную наплавку пластин осуществляют в виде линий, 

сетки, в шахматном порядке, создавая участки повышенной твердости, 

между которыми существуют промежутки заданного размера. Это 

образует полости, которые в случае футеровочных плит могут заполняться 

транспортируемым сыпучим материалом, что реализует принцип 

самофутеровки и существенно увеличивает износостойкость изделий. 

Испытания предложенного способа повышения износостойкости в 

условиях абразивного воздействия  

Абразивная износостойкость наплавленной на сталь 25 

электроконтактным способом пластины из стали 60С2 толщиной 3 мм 
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после закалки с температуры 850 С и отпуска при 200 С. возросла в 1,6 

раза.. 

Аналогичный результат получен после закалки осуществленной за 

счет электроконтактного нагрева поверхности пластины из стали 60С2 и 

последующего охлаждения за счет теплоотвода в наплавляемый металл и 

водоохлаждаемые медные электроды. Окончательной обработкой был 

отпуск при 200 С.  

Абразивная износостойкость стали 70Х, наплавленной на сталь 45, 

возросла в 1,8 раза после ее охлаждения при отключении тока и 

последующего отпуска при 200 С. Еще более высокая износостойкость (в 

4 раза) достигнута в случае электроконтактной наплавки на сталь 09Г2С 

пластины из стали 9Х18. 

 

Выводы 

1. Показана целесообразность создания армированных материалов 

путем получения в них макроскопических (соизмеримых с размерами 

иpделия)  регулярных градиентов структурно-фазового состояния. Этому 

соответствует чередование высокопрочных и высокопластичных объемов 

материала, что достигается применением дифференцированных обработок. 

Они включают общее воздействие на сталь (сплав), формирующее 

свойства матрицы и всего армированного материала, а также локальное - с 

расплавлением заданных участков, являющихся после кристаллизации 

армирующими элементами макроструктуры. 

2. Целесообразно для расплавления заданных участков использовать 

локальные обработки, в результате которых формируются свойства, резко 

отличающиеся от таковых у основного материала. При необходимости 

изменения химического состава расплавляемого в заданных участках 

металла следует вводить или наносить предварительно присадочные 

материалы (проволоку, ленту, порошки, пасту, покрытия, отходы металлов 

и другие) или проводить предварительную химико-термическую 

обработку. Армирующие участки могут быть дополнительно 

термообработаны  

3. Предложенные способы армирования материалов могут быть 

использованы для повышения их эксплуатационных свойств. 
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УДК 669.15.74.-194-15.669.17  

 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ С НАГРЕВОМ В 

МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР 

НА СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА СТАЛИ 65Г 

 

Л. С. Малинов, Д. В. Бурова 

 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

 

Показано доцільність використання термообробки сталі 65Г із 

нагрівом в міжкритичний інтервал температур (МКІТ), що дозволяє 

одержати підвищений рівень механічних властивостей та абразивної 

зносостійкості 

 

 Показана целесообразность применения термообработки стали 65Г 

с нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ), что 

позволяет получить повышенный уровень механических свойств и 

абразивной износостойкости 

  
 It is shown the expediency of applying heat treatment steel 65Г with 

heating in the intercritical temperature range that allows to receive an 

increased level of mechanical properties and abrasive wear resistance 

 

Введение 

Проблема повышения свойств сталей и снижение энергозатрат на 

проведение термообработки является весьма актуальной. В данной работе 

она решалось за счет получения в стали 65Г многофазной 

микронеоднородной структуры с метастабильным аустенитом [1-3]. Для 

этого применялась термообработка с нагревом в МКИТ, которая в 

основном используется для низкоуглеродистых низколегированных сталей 

глубокой вытяжки или холодной высадки и не реализуется применительно 

к исследованной стали. В работе [4] эффективность такой обработки 

показана для повышения свойств кремнийсодержащих пружинных сталей. 

 

Постановка задачи 

Сталь 65Г относится к группе ресcорно-пружинных сталей 

применяемых, в том числе, для деталей, работающих в условиях 

абразивного воздействия. Обычно эта сталь применяется после закалки из 

аустенитной области и среднего отпуска. В работе ставилась задача 

изучить возможность повышения механических свойств и абразивной 
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износостойкости исследованной стали за счет термообработки 

включающей нагрев в МКИТ.  

 

Методика исследования 

Сталь 65Г имела следующий химический состав: 0,62 % С;1,1 % Mn; 

0,27 % Si; 0,028 % Р;  

0,021 % S. В работе изучали микроструктуру, фазовый состав и 

механические свойства, полученные после закалки в масле стали 65Г с 

нагревом в МКИТ на 740 °С и выдержкой 30, 60 и 90 мин. В ряде случаев 

после выдержки в МКИТ перед охлаждением осуществлялся 

кратковременный нагрев на 900 °С, 3 мин. Окончательной 

термообработкой был отпуск при 180 °С.  
При проведении исследований использовались металлографический, 

дюрометрический, рентгеновский методы исследований. Определялись 

механические свойства и абразивная износостойкость. 

 
Результаты исследований 

После всех выдержек в МКИТ микроструктура закаленной и 

низкоотпущенной стали представляет собой мартенсит отпуска. 

Количество феррита в структуре не превышает 10%, что обусловлено 

близостью температуры нагрева (740°С) к критической точке Ас3 (765 °С). 

Рентгеновский фазовый анализ показал присутствие остаточного аустенита 

в структуре (табл. 1).  

 

Таблица 1 Влияние длительности выдержки в МКИТ при 740 
о
С с 

последующим кратковременным нагревом при 900 
о
С (3 мин) на 

количество аустенита в стали 65Г после закалки и отпуска 180 
о
С, 60 мин 

(средние значения из полученных на трех образцах) 

Выдержка  

τ, мин 

Количество остаточного аустенита, % 

После выдержки  

в МКИТ 

После дополнительного 

кратковременного нагрева 

30 4 13 

60 10 20 

90 7 15 

 

Из приведенных данных следует, что продолжительность выдержки 

неоднозначно влияет на его количество в структуре после закалки. Это 

обусловлено неодинаковым химическим составом аустенита перед 

закалкой. Согласно данным работы [5] выдержка в МКИТ приводит 

вначале к образованию γ-фазы путем бездиффузионной перестройки 
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решетки ОЦК в ГЦК. Возникший участок малоуглеродистого аустенита 

затем насыщается углеродом за счет растворения карбидов и диффузии 

углерода от карбидных частиц в аустенитный зародыш. Это приводит к 

значительным различиям концентрации углерода в аустените и 

формированию обедненных и обогащенных углеродом участков аустенита. 

Последнее объясняет  присутствие в структуре закаленной стали 

остаточного аустенита. По мере увеличения продолжительности выдержки 

все большее количество карбидов растворяется в аустените и, 

соответственно, увеличивается доля остаточного аустенита в закаленной 

стали. Это имеет место после выдержки 60 мин. Следует учитывать, что 

одновременно уменьшается количество феррита в структуре, который 

превращается в малоуглеродистый аустенит. Поэтому одновременно с 

растворением карбидов в аустените происходит процесс диффузии 

углерода из обогащенных им участков аустенита в обедненные. При этом 

его содержание в первых снижается, что приводит к уменьшению 

остаточного аустенита после закалки. Это и наблюдается после выдержки 

в МКИТ 90 мин. Кратковременная аустенитизация, предшествующая 

охлаждению в масле, увеличивает количество остаточного аустенита за 

счет более полного растворения карбидов в аустените и обогащения его 

углеродом и марганцем. Вместе с тем, такой нагрев сохраняет 

микронеоднородность химического состава аустенита и получаемого при 

закалке мартенсита. Создание микронеоднородной структуры, в которой 

присутствует мартенсит с различным содержанием углерода и 

неодинаковой морфологией, а также остаточный аустенит, позволяет 

обеспечить благоприятное сочетание прочностных и пластических 

свойств. 

На рис. 1 и 2 приведены механические свойства стали 65Г после 

закалки из МКИТ с различной продолжительностью выдержки при этой 

температуре и низкого отпуска (200 °С, 60 мин). 

Наиболее высокий уровень прочностных, пластических свойств и 

ударной вязкости получен после закалки с 740 °С, выдержки 60 мин и 

низкого отпуска (200 °С, 60 мин), когда в структуре присутствует 

наибольшее количество аустенита (10 %). При этом вблизи зоны 

разрушения образца после разрыва при испытании на растяжение он 

отсутствует.  

Это свидетельствует о реализации ПНП-эффекта. Сравнивая уровень 

механических свойств стали 65Г после закалки с 810 °С и отпуска 200 °С, 

можно заключить, что закалка из МКИТ, (740 °С) после выдержки 60 мин, 

обеспечивает при близких прочностных свойствах повышенную 

пластичность и ударную вязкость (табл. 2). 
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Рис. 1 Зависимость механических свойства стали 65Г после закалки из 

МКИТ (740 °С) от продолжительности выдержки при этой температуре и 

низкого отпуска (200 °С, 60 мин) 

 
Рис. 2 Ударная вязкость стали 65Г после закалки из МКИТ(740 °С) 

с различной продолжительностью выдержки при этой температуре и 

низкого отпуска 200 °С, 60 мин 
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Таблица 2 Механические свойства стали 65Г после закалки из 

аустенитной области, режим 1 (от 810 °С, 10 мин) и из МКИТ, режимы 2, 3 

(от 740 °С, 30 и 60 мин) и низкого отпуска 200 °С, 60 мин 

Режим 

термообработки 

Механические свойства 

σ0,2,  

МПа 

σв,  

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

1 1790 2200 3 30 0,05 

2 1770 2210 7 35 0,2 

3 1740 2240 8 36 0,3 

 

Учитывая, что сталь 65Г часто используется после закалки и среднего 

отпуска, были определены ее механические свойства после закалки из 

аустенитной области (810 °С, 10 мин) и из МКИТ с 740 °С (60 мин) и более 

низкого, чем по типовому режиму (450 °С) отпуска, а именно: 350 °С, 

60 мин (табл. 3). После обработки с нагревом в МКИТ (режим 2) 

механические свойства выше, чем после типовой термообработки (режим 

1). Не исключено, что это обусловлено не только дополнительным 

измельчением зерна и микронеоднородностью структуры, но и 

сохранением некоторого количества остаточного аустенита, не 

распавшегося при отпуске, который повышает пластичность стали. 

 

Таблица 3 Механические свойства стали 65Г после закалки из 

аустенитной области с 830°С, 10 мин и отпуска при 450 °С, 60 мин (режим 

1) и закалки из МКИТ с 740 °С, 60 мин и отпуска при 350 °С, 60 мин 

(режим 2) 

Режим 
Механические свойства 

σ0,2, МПа σв, МПа δ,% ψ,% 

1 1381 1493 7 32 

2 1478 1529 10 51 

 

Изучено влияние изотермической закалки с нагревом в МКИТ и и 

выдержками 10, 30, 60 мин при 300 и 400 °С на механические свойства 

стали 65Г (табл. 4). Закалка проводилась с 740 °С (10 мин) с охлаждением 

в воде до температур изотермы и указанной выше выдержкой в печи при 

этих температурах.  

Из приведенных данных следует, что после различной 

продолжительности выдержки при 300 °С прочностные, пластические 

свойства и ударная вязкость изменяются неоднозначно. Их максимум 

достигается после 30 мин. При этом уровень механических свойств стали 

65Г (σ0,2 = 1876 МПа, σв = 1993 МПа, δ = 9 %, ψ = 44 %, KCU = 0,5 МДж/м
2
) 
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соответствует высокопрочной низкоотпущенной стали типа 4340 (США) 

[6], что следует подчеркнуть. 

 

Таблица 4 Механические свойства стали 65Г после изотермической 

закалки из МКИТ (740 °С) с охлаждением в воде до температур изотермы 

и различных выдержек при этих температурах 

Температура 

выдержки  

t, °С 

Время  

выдержки  

τ, мин 

Механические свойства 

σ0,2, 

МПа 

σВ, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

300 

10 1300 1427 5 30 0,30 

30 1876 1993 9 36 0,40 

60 1745 1871 5 25 0,30 

400 

10 1473 1549 5 27 0,25 

30 1620 1707 7 37 0,35 

60 1478 1529 10 51 0,45 

 

После изотермической закалки с выдержкой при 400°С прочностные 

свойства изменяются аналогично предыдущему случаю. Максимумом, 

соответствует выдержке 30 мин. Пластичность и ударная вязкость 

возрастают с увеличением продолжительности выдержки до 60 мин и 

достигают при ней наибольших значений. При этом достигаемый уровень 

прочностных свойств (σ0,2 = 1478 МПа, σв = 1529 МПа) значительно 

превышает таковой у улучшаемых сталей, а пластичность и ударная 

вязкость (δ = 10 %, ψ = 51 %, KCU = 0,45 МДж/м
2
) ему соответствуют. 

Хороший комплекс механических свойств стали 65Г после 

рациональных режимов изотермической закалки обусловлен получением в 

структуре преимущественно бейнита (феррита ≤ 10%) и оптимального 

количества и стабильности остаточного аустенита [1-5]. 

Изотермическая закалка стали 65Г из МКИТ по схеме «вода- печь», 

позволяет снизить температуру нагрева под закалку и исключить 

проведение отпуска. 

Изучали влияние термической обработки с нагревом в МКИТ (740 °С) 

на абразивную износостойкость стали 65Г. Время выдержки в МКИТ: 30, 

60 и 90 мин. После закалки в масле проводили отпуск при 180 °С, 60 мин. 

Эталоном служили образцы той же стали после закалки с 810 °С и отпуска 

400°С, 60 мин. После термообработки с нагревом в МКИТ наибольшую 

абразивную износостойкость обеспечивает выдержка 60 мин. (табл. 5). 

Образование в структуре стали 65Г, закаленной из МКИТ, наряду с 

мартенситом остаточного аустенита, как уже отмечалось, обусловлено 

растворением карбидов в аустените перед закалкой, перераспределением 
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углерода и марганца между α- и γ- фазами, обогащением этими 

элементами последней.  

 

Таблица 5 Влияние времени выдержки в МКИТ при 740 °С на 

твердость, количество остаточного аустенита и относительную абразивную 

износостойкость стали 65Г после закалки и отпуска при 180°С, 60 мин 

Время выдержки  

τ, мин 

Твердость,  

HRC 

Количество 

остаточного 

аустенита, % 

Относительная 

абразивная 

износостойкость, ε 

30 47 7 1,30 

60 54 10 1,65 

90 52 5 1,60 

 

Можно полагать, что по мере увеличения выдержки в МКИТ от 30 

до 60 мин содержание углерода в аустените возрастает вследствие всё 

более полного растворения в нем карбидов. Об этом свидетельствует 

увеличение твёрдости стали после закалки и низкого отпуска, а также 

возрастание доли остаточного аустенита. При выдержке 90 мин  она 

несколько снижается из-за увеличения количества аустенита перед 

закалкой с меньшим содержанием углерода, образовавшегося вследствие 

более полного α→γ превращения. Это, соответственно, повышает 

мартенситную точку. Увеличить твердость стали 65Г и ее абразивную 

износостойкость удается проведением после выдержки 60 мин в МКИТ, 

дополнительной кратковременной аустенитизацией при 900 °С (3 мин), 

после которой следует охлаждение в масле и низкий отпуск (180 
о
С, 60 

мин). Твёрдость при этом достигает 58 HRC, а относительная абразивная 

износостойкость ε = 1,85. Роль кратковременной аустенитизации 

заключается в дополнительном растворении карбидов, увеличении 

количества остаточного аустенита от 10 до 20 % и полного исключения из 

структуры феррита.  

Рентгенографические исследования свидетельствуют о том, что на 

изнашиваемой поверхности в процессе абразивного воздействия 

остаточный аустенит полностью исчезает за счёт протекания ДДМП (рис, 

3 а, б). Эти данные подтверждают важную роль этого превращения в 

повышении износостойкости сталей. 

Определение абразивной износостойкости после изотермической 

закалки из МКИТ (740 °С, 30 мин) показывает, что её значения несколько 

выше, чем после закалки с этой температуры и низкого отпуска (табл. 6). 
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Рис. 3 Дифрактограммы стали 65Г после термообработки, включающей 

нагрев в МКИТ на 740 °С, 60 мин, последующую аустенитизацию при 

900 
о
С (3 мин), охлаждение в масле, отпуск 180 

о
С до (а) и после (б) 

абразивного изнашивания 

 

Таблица 6 Влияние изотермической закалки из МКИТ (740 
о
С, 60 

мин) с различной выдержкой при 300 и 400 
о
С на твердость и абразивную 

износостойкость стали 65Г 

Температура t, 
о
С 

Время  

выдержки  

τ, мин 

Твердость,  

HRC 

Относительная 

абразивная 

износостойкость, ε 

300 

10 47 1,8 

30 50 1,5 

60 52 1,4 

400 

10 41 1,47 

30 42 1,36 

60 43 1,30 

 

Наиболее существенно повышает абразивную износостойкость 

кратковременная выдержка (10 мин) при 300°С, при которой количество 

метастабильного остаточного аустенита наибольшее (~20 %). По мере 

увеличения температуры изотермы и времени выдержки износостойкость 

снижается. Это обусловлено снижением плотности дислокаций в бейните, 

доли аустенита в структуре и повышением  его стабильности.  

 

Выводы 

1. В стали 65Г после рациональных термовременных режимов нагрева 

в МКИТ, закалки и низкого отпуска могут быть получены механические 

свойства, соответствующие их уровню у ряда высокопрочных сталей. 
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2. Закалка стали 65Г из МКИТ и боле низкий отпуск, чем проводится 

при типовой термообработке с нагревом в аустенитную область для 

получения троостита отпуска, позволяет получить более высокий уровень 

механических свойств и снизить энергозатраты на термообработку. 

3. Рациональный режим изотермической закалки с нагревом в МКИТ, 

исключающий применение расплавов солей и щелочей, обеспечивает в 

стали 65Г более высокий уровень прочностных свойств, чем у 

улучшаемых сталей при той же пластичности и ударной вязкости. При 

этом может быть исключено применение высокого отпуска и реализовано 

энергосбережение. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАТЕРИАЛАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЭФФЕКТ 

САМОЗАКАЛКИ 

 

Л. С. Малинов, В. Л. Малинов 

 

ГВУЗ «Приазовский государственный  технический университет» 

 

У роботі узагальнені дані по розробці нових економічних 

наплавлювальних матеріалів, а також зміцнювальних технологий, що 

забезпечують підвищення зносостійкості за рахунок отримання у 

структурі наплавленого металу метастабільного аустеніту і реалізації 

ефекту самогартування. Показана ефективність поєднання 

електродугового наплавлення економічними матеріалами з подальшою 

термічною, хіміко-термічною та деформаційно-термічною обробками 

 

В работе обобщены данные по разработке новых экономичных 

наплавочных материалов, а также упрочняющих технологий, 

обеспечивающих повышение износостойкости за счет получения в 

структуре наплавленного металла метастабильного аустенита и 

реализации эффекта самозакалки. Показана эффективность сочетания 

электродуговой наплавки с последующей термической, химико-

термической и деформационно-термической обработками 

 

In the work data of development new economical surfacing materials and 

also strengthening technologies which providing the increase of wear resistance 

due to receipting in the structure of deposited metal metastable austenite and 

realization effect of self-hardening are generalize. Efficiency combination of 

electroarc cladding with subsequent heat, chemicothermal and deformation-

thermal treatments is show 

 

Введение 

В связи с постоянно растущей стоимостью энергоносителей и 

материалов ресурсосбережение становится в настоящее время актуальной 

проблемой. Во многих случаях восстановление деталей машин и 

инструмента, а также повышение их долговечности достигается 

электродуговой наплавкой с использованием материалов, содержащих 

дорогие легирующие элементы, что обусловливает их высокую стоимость. 

В данной работе обобщены результаты исследований по 
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ресурсосбережению в одном из перспективных направлений, а именно: 

созданию экономичных наплавочных материалов и повышению свойств 

наплавленного металла применением термической, химико-термической и 

деформационно-термической обработок. При этом использован принцип, 

заключающийся в том, что в структуре сплавов наряду с другими 

составляющими получают метастабильный аустенит, превращающийся 

при охлаждении на воздухе и/или при нагружении в процессе испытаний 

механических свойств и эксплуатации в мартенсит (эффект самозакалки). 

При этом важно управлять структурой и развитием мартенситных 

превращений, оптимизируя их применительно к конкретным условиям. 

Это позволяет существенно повысить долговечность деталей машин и 

инструмента  

Мартенситные превращения являются не только механизмом 

упрочнения, но и, что особенно важно, релаксацией напряжений. На 

развитие мартенситных превращений расходуется значительная часть 

энергии внешнего воздействия и, соответственно, ее меньшая доля идет на 

разрушение. Наряду с мартенситными превращениями используются 

другие различные факторы упрочнения и сопротивления разрушению 

(двойникование, формирование субструктуры, выделение при нагружении 

упрочняющих фаз и др.). Реализация принципа получения в структуре 

метастабильного аустенита и эффекта самозакалки позволяет создавать 

наплавочные материалы различных структурных классов и назначения, не 

содержащие дорогих легирующих элементов или имеющих их в 

значительно меньших количествах, чем в применяемых. При этом 

обеспечивается хорошая технологичность (прокаливаемость, 

обрабатываемость резанием, свариваемость, малая склонность к 

образованию трещин и короблению, повышенное сопротивление 

разупрочнению при нагреве и др.), а также высокие эксплуатационные 

свойства [1].  

 

Постановка задачи 

В работе ставилась задача создания наплавочных материалов, 

содержащих в качестве основных легирующих элементов марганец, хром, 

кремний, титан, алюминий и ряд других элементов, имеющих 

сравнительно невысокую стоимость. При этом обязательным условием, 

как уже отмечалось, являлось получение в наплавленном металле того или 

иного количества метастабильного аустенита и реализация динамического 

деформационного мартенситного превращения (ДДМП) при эксплуатации, 

а также других структурных и фазовых превращений.  
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Методика проведения экспериментов 

При проведении исследований использовались металлографический, 

дюрометрический, рентгеновский методы исследования. В ряде случаев 

определялась абразивная износостойкость. Ее оценки осуществлялась по 

методу Бринелля-Хауорта. В качестве абразива использовался кварцевый 

песок размером частиц 0,3-0,5 мм. Эталоном служила сталь 45 после 

закалки с 850 С и низкого отпуска при 200 С 1 ч. Определение потери 

массы проводились взвешиванием образцов до и после изнашивания. 

 

Результаты исследований 

Представляет интерес группа новых экономичных наплавочных 

материалов системы Cr-Mn-Si-C обеспечивающих получение в 

наплавленном металле бейнитно-аустенитной структуры. Такой 

наплавленный металл имеет более высокую износостойкость, чем 

получаемый при наплавке широко применяемой порошковой проволокой 

ПП-Нп-18Х1Г1М, содержащей дорогой молибден. Это обусловлено 

присутствием в структуре наряду с бейнитом и метастабильного 

остаточного аустенита .(15-20%) 

Перспективна разработка экономнолегированных технологичных 

наплавочных материалов, обеспечивающих получение в наплавленном 

металле малоуглеродистого мартенсита - марганцевого и 

хромомарганцевого (эффект самозакалки при охлаждении).  

Особенностью таких наплавочных материалов является то, что после 

проведения отпуска при 600-650 
о
С, обычно применяемого для снятия  

внутренних напряжений, в наплавленном металле, образуется 

вторичный метастабильный аустенит, что является следствием низкого 

положения критических точек, и позволяет при отпуске попасть в 

межкритический интервал температур, обеспечить перераспределение 

углерода и марганца между - и -фазами и обогащение последней этими 

элементами. (рис. 1). 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на снижение твердости 

наплавленного металла, его абразивная износостойкость возрастает 

Это является следствием реализации ДДМП в процессе изнашивания. 

Рассматриваемые материалы являются примером того, как благодаря 

определённому подбору химического состава, традиционно проводимая 

для снятия внутренних напряжений термообработка, не снижает, как это 

бывает во многих случаях, а повышает износостойкость наплавленного 

металла. 

Перспективными являются экономнолегированные хромо-

марганцевые наплавочные материалы, обеспечивающие получение 

мартенситно-аустенитной структуры в наплавленном металле. По разгара-, 
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коррозионной и износостойкости он не уступает таковому, при 

использовании хромоникелевых аналогов. Получение в наплавленном 

металле метастабильного аустенита наряду с мартенситом повышает 

сопротивление образованию трещин при наплавке, а также 

износостойкость. 

 

 
 

Рис. 1 Влияние температуры отпуска на абразивную износостойкость (ε) и 

твердость (HRC) металла, наплавленного экономнолегированной 

порошковой проволокой, обеспечивающей эффект самозакалки при 

охлаждении с образованием мартенсита: 

1 – после наплавки без ТО; 2 – отпуск 500 
о
С; 3 – отпуск 600 

о
С;  

4 – отпуск 700
о
С 

 

Наиболее существенный экономический эффект может быть получен 

за счет замены хромоникелевых и хромо-марганцево-никелевых 

аустенитных наплавочных материалов хромомарганцевыми, 

обеспечивающими получение в наплавленном металле метастабильного 

аустенита, превращающегося при эксплуатации в мартенсит.  

Впервые идея создания таких материалов была высказана в работах 

И.Н. Богачева и Р.И. Минца в середине 50-х годов прошлого века и 

реализована ими для создания кавитационностойких сталей [2, 3].  

Первые наплавочные материалы этого типа были созданы под 

руководством М.И. Разикова. К ним относятся электроды УПИ 30Х10Г10 

и порошковая проволока ПП-20Х10Г10Т [4]. Их широкому применению 

препятствуют технологические особенности наплавки и трудная 

обрабатываемость резанием наплавленного металла. Разработанные 

хромомарганцевые наплавочные материалы нового поколения более 

технологичны, чем они, что должно обеспечить им широкое применение в 

промышленности [5-7]. 
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Изучалось влияние отпуска в интервале 250-600 
о
С (выдержка 1 ч) на 

абразивную износостойкость металла, наплавленного одной из 

разработанных проволок. Установлено, что нагрев в интервале температур 

250-350 
о
С вследствие стабилизации аустенита снижает абразивную, но 

повышает ударно-абразивную износостойкость наплавленного металла. 

Напротив, нагрев при 650 
о
С, дестабилизируя аустенит по отношению к 

динамическому мартенситному превращению, повышает абразивную и 

снижает ударно-абразивную износостойкость. Исходя из этого, состав 

порошковой проволоки и режим последующей термообработки 

наплавленного металла должны учитывать условия эксплуатации деталей. 

Повысить в 1,5 раза абразивную износостойкость наплавленного 

хромомарганцевой  проволокой металла, имеющего аустенитную 

структуру, можно холодной пластической деформацией (~ 10-20 %), 

которая активизирует динамическое мартенситное превращение.  

Применение одного из разработанных наплавочных материалов с 

метастабильным аустенитом на Fe-Cr-Mn-C позволило повысить 

долговечность крановых колёс в 5 раз по сравнению с широко 

используемой для их восстановления проволокой ПП-Нп 18Х1Г1М. 

Высокая долговечность достигнута также в случае использования 

наплавочного материала с метастабильным аустенитом на Fe-Mn-C основе. 

Для работы в условиях интенсивного абразивного изнашивания 

обычно применяются наплавочные материалы, обеспечивающие 

получение в структуре наплавленного слоя значительного количества 

твердых фаз (карбидов, боридов и др.). Однако увеличение их количества 

сверх оптимального для данных условий изнашивания приводит к 

охрупчиванию и быстрому разрушению рабочей поверхности. При этом 

важную роль играет структура металлической матрицы сплавов, в 

частности присутствие в ней метастабильного аустенита. В литературе 

приводятся противоречивые данные относительно его оптимального 

содержания в структуре. Одной из причин этого является то, что в 

большинстве случаев используется лишь качественная оценка условий 

эксплуатации. И.В. Петровым [8] предложено для характеристики 

различных условий изнашивания использовать коэффициент 

динамичности (Кд), определяемый как отношение твердости образца из 

стали 110Г13Л после изнашивания в данных условиях к его исходной 

твердости. Эта сталь накапливает энергию внешнего воздействия, 

упрочняясь при этом, а уровень ее упрочнения позволяет судить об 

интегральной интенсивности ударно-абразивного воздействия. С учетом 

Кд проведено изучение абразивной и ударно-абразивной износостойкости 

наплавленного металла систем Fe-Cr-Mn-C и Fe-Cr-Mn-V-C с различными 

соотношениями упрочняющих фаз и метастабильного аустенита в 
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структуре [9]. Установлено, что при малых коэффициентах динамичности 

(Кд = 1,2-1,4) наибольшая износостойкость достигается в наплавленном 

металле, структура которого является преимущественно мартенситно-

карбидной, количество остаточного аустенита составляет 30-40 %. В 

данных условиях изнашивания легирование наплавленного металла 

ванадием в количестве до 3 % повышает износостойкость незначительно 

(на 10-15 %). При больших Кд (3,5) оптимальным является структура 

преимущественно аустенитная, при суммарном количестве мартенсита и 

карбидов в структуре менее 30 %. В данных условиях ударно-абразивного 

воздействия легирование ванадием неэффективно.  

Наплавка высокоуглеродистыми материалами требует подогрева, 

однако и это не всегда предотвращает образование трещин, являющихся 

очагами разрушения. Эффективным технологическим приемом, 

позволяющим избежать этого, является наплавка низкоуглеродистыми 

нелегированными и легированными сталями с их последующей 

цементацией и при необходимости термообработкой [10]. Это позволяет не 

только восстановить геометрические размеры изношенных деталей без 

образования трещин, но и значительно повысить их износостойкость. 

Данная технология реализована применительно к наплавке проволоками 

Св-08ГА, Св-10Х13 и др. Наиболее высокая абразивная износостойкость 

обеспечивается в том случае, когда в структуре наряду с мартенситом и 

карбидами присутствует 40-50 % метастабильного аустенита. 

Аналогичный результат достигается и тогда, когда получена полностью 

структура метастабильного аустенита, армированного карбидами, 

интенсивно превращающегося при изнашивании в мартенсит (прирост 

мартенсита на изнашиваемой поверхности составляет 40-50 %). На рис. 2 

показано влияние режимов термообработки на абразивную 

износостойкость металла, наплавленного малоуглеродистым 

марганецсодержащим порошковым электродом. В условиях интенсивного 

ударно-абразивного воздействия стабильность аустенита должна быть 

повышенной, а прирост мартенсита на изнашиваемой поверхности не 

должен превышать 15-20 %. 

 

Выводы 

1. Показана целесообразность широкого использования наплавочных 

экономнолегированных материалов с эффектом самозакалки.  

2. В структуре наплавленного металла необходимо получать наряду с 

другими составляющими метастабильный аустенит, количеством, 

упрочнением и степенью стабильности которого необходимо управлять с 

учетом условий нагружения при эксплуатации. 
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3. Эффективно в ряде случаев сочетание наплавки с последующей 

обработкой (термической, химико-термической, деформационной). При 

этом в структуре рабочего слоя деталей и инструмента, упрочненных этим 

способом, также необходимо иметь оптимальное количество и 

стабильность аустенита применительно к конкретным условиям 

эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 2 Влияние термической обработки на абразивную износостойкость(ε) 

и твердость (HRC) металла, наплавленного малоуглеродистой 

марганецсодержащей порошковой проволокой после цементации: 1 – 

после цементации без ТО; 2 – после цементации, закалки от 1050 
о
С; 3 –

 после цементации, закалки от 1050 
о
С и отпуска при 600 

о
С, 1 ч. 
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УДК 669.15.74.-194-15.669.17 

 

ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ И УПРОЧНЯЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТ САМОЗАКАЛКИ 

 

Л. С. Малинов. В. Л. Малинов 

 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

 

Узагальнені результати досліджень в запропонованому на початку 

70-х років минулого століття Л.С. Маліновим  напрямі, що реалізується 

авторами, щодо ресурсозбереження за рахунок створення 

економнолегованих сталей і чавунів, наплавлювальних матеріалів, а 

також ефективних зміцнювальних технологій на основі здобуття 

багатофазних структур з метастабільним аустенітом та ефектом 

самогартування 

 

Обобщены результаты исследований в предложенном в начале 70-х 

годов прошлого века Л.С. Малиновым и реализуемом авторами 

направлении по ресурсосбережению за счет создания инновационных 

экономнолегированных сталей и чугунов, наплавочных материалов, а 

также эффективных упрочняющих технологий на основе получения 

многофазных структур с метастабильным аустенитом и эффектом 

самозакалки 

 

 The results of researches in the early seventies the last century by L.S. 

Malinov offered  and realized by authors direction on resource-saving at the 

expense of creation economically alloyed steels and cast irons, surfacing 

materials of different function, and also effective strengthening technologies on 

the basis of reception of the multiphase structures with metastable austenite 

 

Введение 

Ресурсосбережение в настоящее время является важнейшей 

государственной проблемой. Одним из перспективных путей ее решения 

является повышение механических и служебных свойств сталей, чугунов, 

наплавочных материалов, широко применяемых в технике, а также 

снижение их стоимости исключением из их состава дорогих легирующих 

элементов (Ni, Mo, W, Со и др.). В разработках предложен принцип 

получения в сплавах многофазных структур (мартенсит, бейнит, феррит, 

карбиды, карбонитриды, интерметаллиды и их разнообразные сочетания), 

одной из основных составляющих которых является метастабильный 
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аустенит, претерпевающий при нагружении динамические 

деформационные мартенситные превращения. Одновременно может 

протекать динамическое старение мартенсита и аустенита, обусловленное 

выделением карбидных, карбонитридных и интерметаллидных фаз, а 

также структурные изменения: образование дефектов упаковки, 

двойникование, изменение плотности дислокаций, диспергировании 

структуры и др. Это обеспечивает материалам способность к диссипации 

энергии и адаптации к условиям нагружения при испытаниях свойств и 

эксплуатации. В результате существенно возрастает надежность и 

долговечность деталей машин и инструмента, что обеспечивает 

значительное ресурсосбережение. Рассматриваемое направление получает 

в последние годы все большее развитие в различных странах, что 

обусловлено эффективностью применения в промышленности новых 

экономичных материалов и технологий, обеспечивающих 

ресурсосбережение.  

 

Постановка задачи 

В работе ставилась задача показать связь работы с одним из основных 

направлений развития материаловедения в XXI веке, Дать краткую 

историческую справку о создании метастабильных аустенитных сплавов, а 

также показать широкие возможности в создании ресурсосберегающих 

сплавов и упрочняющих технологий в настоящее время. 

Данная работа соответствует одной из основных тенденций 

современного материаловедения, суть которой состоит в получении 

материалов с метастабильными структурами, способными под влиянием 

внешних воздействий к самоорганизации [1]. Метастабильное состояние, 

как уже отмечалось, позволяет материалам адаптироваться к внешним 

нагрузкам. Адаптация происходит эволюционным путем постепенного 

перехода от старого структурного состояния к новому. Важной 

особенностью при этом является строгая последовательность процессов, 

происходящих при внешнем воздействии. В каждый данный момент 

реализуется наиболее энергетически выгодное системе квазистационарное 

состояние. Важную роль в адаптационной способности материала играет 

принцип, согласно которому скорость протекания превращений в 

материале должна быть соизмерима со скоростью приложения нагрузки. 

Большое влияние на приспосабливаемость материала к внешнему 

воздействию оказывает кинетический фактор, а также гетерогенность 

структуры, заключающаяся в качественном различи ее составляющих, что 

обеспечивает им повышенную устойчивость и целостность в непрерывно 

изменяющихся условиях [2, 3]. Одной из разновидностей таких материалов 

являются экономнолегированные, сориентированные на сырьевую базу 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

706 

 

Украины, богатую залежами марганцевой руды, стали и чугуны, 

наплавочные материалы, которые обеспечивают получение 

метастабильных структур и позволяют реализовать эффект управляемой 

самотрансформации при нагружении. Согласно данным работ Л.Г. 

Коршунова с сотрудниками, в поверхностном слое сплавов с 

метастабильными структурами, которыми являются пересыщенный 

углеродом α-твердый раствор, остаточный аустенит и дисперсная 

ферритокарбидная смесь, под влиянием действующей на них нагрузки в 

процессе эксплуатации формируется нанокристаллическая структура, 

вносящая существенный вклад в повышение надежности и долговечности 

деталей и инструментов [4].  

В середине 50-х годов прошлого столетия И.Н. Богачевым и Р.И. 

Минцем высказана и реализована новая чрезвычайно плодотворная идея, 

суть которой заключалась в использовании деформационных 

мартенситных превращений не при упрочняющей обработке сталей с 

метастабильным аустенитом, как это было обычно принято, а при 

нагружении в процессе испытаний механических свойств и эксплуатации 

[5, 6]. Это положило начало современному материаловедению 

динамических процессов, устанавливающему связь между структурными и 

фазовыми превращениями, протекающими в сплавах под влиянием 

действующих на них нагрузок, и свойствами. Это важно подчеркнуть, т.к. 

в обзорных работах и учебной литературе указанная идея приписывается 

американским ученым В.Ф. Закею и Е.Р. Паркеру, что не верно. Их 

несомненной заслугой является разработка сложнолегированных 

высокопрочных сталей ПНП (пластичность, наведенная превращением), 

обладающих уникальным сочетанием механических свойств после 

предложенной ими упрочняющей обработки. Однако в этих сталях 

реализован тот же принцип, что и предложенный на 10 лет раньше И.Н. 

Богачевым и Р.И. Минцем. Ими с сотрудниками выполнены 

фундаментальные исследования, показавшие важную роль динамических 

деформационных мартенситных превращений и старения в повышении 

долговечности деталей машин. Впервые установлено более сильное 

упрочнение марганцевого и хромомарганцевого аустенита по сравнению с 

никелевым и хромоникелевым, что обусловлено более низкой энергией 

дефекта упаковки (э.д.у.) в первых по сравнению со вторыми. Это связано 

с различным влиянием марганца и никеля на электронное строение 

сплавов на основе железа. Более низкая эду в марганецсодержащих сталях 

определяет образование в них дефектов упаковки, -мартенсита и 

протекание превращений:   дугпу     [7] или   дугпу    дугцк 

   [8]. В работах И.Н. Богачева с сотрудниками всесторонне 

изучены структурные и фазовые превращения в различных по составу 
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хромомарганцевых сталях. На этой основе разработана 

кавитационностойкая сталь З0Х10Г10 [5, 6]. Ее сопротивление 

разрушению при кавитационном воздействии на порядок выше, чем у 

известной широко применяемой в промышленности стали 12Х18Н10Т. 

Позднее создана более технологичная, чем 30Х10Г10, 

кавитационностойкая сталь 10Х14АГ12(М) [9]. Последняя имеет более 

высокий уровень механических свойств в отливках большого сечения [10], 

а также коррозионную стойкость. В работе [11] для повышения 

гидроабразивной износостойкости впервые разработаны дисперсионно-

твердеющие метастабильные аустенитные стали (30-50)Х12АГ10Ф(0,5-2), 

в которых после закалки и старения происходит упрочнение аустенита 

карбидами и карбонитридами, выделение которых из аустенита его 

дестабилизирует, повышая точку МД выше комнатной температуры, что 

вызывает развитие динамических деформационных мартенситных 

превращений при воздействии абразивных частиц.  

 

Методика проведения исследований 

Проводилась выплавка сталей и чугунов, изготовление порошковых 

наплавочных материалов, определялся их химический состав, структура, 

механические и служебные свойства. Использовались различные способы 

воздействия на структуру и свойства сплавов: деформация, 

термообработка и их сочетание. Применялись металлографический, 

дюрометрический, рентгенографический и магнитометрический методы 

исследования. 

 

Результаты исследований 
Важными явились положения, впервые высказанные Л.С. 

Малиновым, согласно которым в процессе динамических деформационных 

мартенситных превращений происходит не только упрочнение, что было 

общеизвестно, но и релаксация напряжений, обеспечивающая 

повышенную работоспособность микрообъемов металла [12]. Кроме того, 

на развитие динамических деформационных мартенситных превращений 

расходуется значительная часть энергии внешнего воздействия, и, 

соответственно, меньшая ее доля идет на разрушение [13]. Этому 

способствуют структурные и другие фазовые превращения, протекающие 

при деформации [14]. В настоящее время это является общепризнанным и 

зачастую приводится для объяснения высокого комплекса свойств, 

получаемого в ПНП-сталях. Количественная оценка энергии, расходуемой 

на деформационное   " превращение применительно к абразивному 

изнашиванию, приведена в работе B.C. Попова с сотрудниками [15]. В 

работе [16] предложено определять эту энергию экспериментально по 
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площади под кривой изменения количества мартенсита от степени 

деформации. Установлено, что наиболее высокой кавитационной 

стойкостью обладают однофазные аустенитные стали с оптимальной 

кинетикой деформационных мартенситных превращений. Повышенная 

или пониженная стабильность аустенита, по сравнению с оптимальной, 

снижает сопротивление разрушению, что объяснено тем, что в этом случае 

мартенситные превращения не могут в необходимой степени обеспечить 

релаксацию напряжений и расходование энергии внешнего воздействия 

[9]. Была также отмечена важная роль свойств, образующихся при 

деформации мартенситных фаз, их дисперсность и равномерность 

распределения. Показана необходимость за счет изменения химического 

состава сплавов и обработок управлять развитием мартенситных 

превращений при нагружении с целью их оптимизации для получения 

высокого уровня свойств [17]. Существенное влияние на упрочнение 

аустенита, его стабильность по отношению к динамическим 

деформационным мартенситным превращениям и, соответственно, 

свойства сплавов с метастабильным аустенитом оказывает 

предварительная холодная и теплая пластическая деформации. В 

зависимости от режима их проведения они могут стабилизировать или 

дестабилизировать аустенит и неоднозначно влиять на свойства. Это 

впервые показано в работе [18] применительно к кавитационной стойкости 

хромомарганцевых сталей. Если сталь имеет оптимальное развитие 

деформационных мартенситных превращений при микроударном 

воздействии, то проведение предварительной холодной пластической 

деформации (хпд), вызывающей образование значительного количества 

мартенситных фаз, несмотря на значительное упрочнение снижает 

кавитационную стойкость вследствие уменьшения прироста мартенсита в 

процессе испытаний или эксплуатации. В результате снижается 

возможность релаксации напряжений при протекании деформационных 

мартенситных превращений, что уменьшает кавитационную стойкость. 

Аналогичный результат имеет место и в том случае, когда под влиянием 

теплой деформации аустенит чрезмерно стабилизируется, что так же, как и 

в предыдущем случае, уменьшает прирост мартенсита деформации и 

возможность релаксации напряжений. Если в сталях развитие 

деформационных превращений не являются оптимальным, то необходимо 

проведение предварительной деформации, корректирующей их в нужном 

направлении для существенного повышения кавитационной стойкости.  

Изучение влияния предварительной теплой деформации на 

стабильность аустенита и механические свойства ряда хромомарганцевых 

сталей показало, что только обработка, обеспечивающая оптимальное 

развитие мартенситных превращений в упрочненном аустените, позволяет 
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получить наиболее высокий уровень механических свойств. Так в стали 

04Х1ЗАГ8 с чрезмерно интенсивным после закалки динамическим 

деформационным мартенситным превращением при нагружении 

деформация при 150 
о
С на 47 %, уменьшающая до определенного уровня 

стабильность аустенита, позволяет получить хорошее сочетание 

механических свойств: σ0,2 =1500 МПа, σВ=1550 МПа, δ = 17 % [19]. 

Напротив, в стали 10Х17АГ10 с повышенной стабильностью аустенита 

хпд со степенью 35 %, приводящая к образованию 10 % -мартенсита и, 

соответственно, активизирующая образование мартенсита деформации при 

испытаниях механических свойств, обеспечивает получение тех же 

прочностных свойств, что и в стали 04Х1ЗАГ8, но при более высокой 

пластичности (δ = 27 %). Для оптимизации деформационного 

мартенситного превращения необходимо предварительной деформацией 

создать благоприятную дислокационную структуру и обеспечить его 

упрочнение, а также дисперсность и равномерность распределения 

образовавшихся фаз (мартенсита, карбидов, карбонитридов и др.). 

В сталях, в которых аустенит превращается в -мартенсит в основном 

при охлаждении или    превращение интенсивно протекает при 

деформации, предварительная обработка должна до определенного 

предела стабилизировать аустенит, напротив, в сталях с малой (против 

оптимальной) интенсивностью деформационного мартенситного 

превращения необходима обработка, активизирующая его. В результате 

достигается высокий уровень прочностных свойств при достаточной 

пластичности. На основании исследований сталей с 13-14 % Cr; 8-12 % 

Mn; 0,1-0,5 % C, а также сложнолегированных дисперсионно-твердеющих 

08Х13АГ12МДФ, 10Х10АГ8МД2ФС. 15Х13АГ12МД2ФС, 

30Х10АГ8М3Д2ФС2, отличающихся исходной структурой и 

стабильностью аустенита, установлено неоднозначное влияние 

химического состава стали, степени и температуры деформирования на 

развитие    превращения при нагружении [20, 21]. В 

малоуглеродистых сталях с 0,1-0,3 % С, 8-12 % Mn; 13-14 % Cr, теплая 

пластическая деформация (тпд) прокаткой на 20 % в интервале 300-800 
о
С 

стабилизирует аустенит. Напротив, прокатка при 650-800 
о
С с обжатиями 

50-80 % вызывает его дестабилизацию. По мере снижения температуры 

прокатки до 550 
о
С активизирующее влияние больших степеней 

деформации уменьшается, а при 300 
о
С проявляется под их влиянием 

стабилизация аустенита. В стали с повышенным содержанием углерода 

(0,5 %) деформация при 800 
о
С при всех степенях обжатия 

дестабилизирует аустенит. Чем больше марганца и меньше углерода в 

исследованных хромомарганцевых сталях, ниже температура деформации 

в интервале 800-300 
о
С, тем легче реализуется стабилизация аустенита. 
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Повышение содержания углерода в сталях до 0,5 % и температуры 

деформации облегчают дестабилизацию аустенита. Рассмотренные 

закономерности относятся к случаю, когда деформация проводится при 

температурах выше МД. При температурах деформации ниже Мд 

образуется мартенсит, который оказывает существенное влияние на 

последующее деформационное мартенситное превращение. Если в 

результате хпд образуются дефекты упаковки или небольшое количество 

 и мартенситных фаз ( 30 %), происходит интенсификация 

превращения. В том случае, когда предварительная деформация вызывает 

образование  40 % мартенсита и существенно упрочняет аустенит, 

последующее мартенситообразование при деформировании затрудняется. 

Электронномикроскопические исследования показали, что стабилизация 

аустенита при деформации при температурах выше Мд связана с 

формированием ячеистой субструктуры. Важную роль может играть 

закрепление дислокаций атомами углерода, азота , легирующих элементов 

и дисперсными частицами фаз выделения. Это вызывает увеличение 

энергии дефектов упаковки (эду). Дестабилизация аустенита обусловлена 

образованием дефектов упаковки, обеднением аустенита углеродом, 

азотом и легирующими элементами, вследствие выделения большого 

количества карбидов и карбонитридов. Стабилизация и дестабилизация 

являются конкурирующими в процессе деформации. В зависимости от 

условий деформирования один из этих факторов оказывает 

преобладающее влияние. 

Полученные данные показывают, что наиболее высокий уровень 

прочностных и пластических свойств может быть получен, когда в 

упрочненном теплой деформацией аустените сформировалась ячеистая 

структура с размером ячеек 1-3 мкм и обеспечивается постепенность 

развития    превращения, большая дисперсность мартенсита и 

исключается его хрупкость. Последнее обусловлено повышенным 

содержанием в нем углерода. В связи с этим, оптимальное количество 

мартенсита, образующееся к моменту разрушения образца при испытаниях 

механических свойств, различно в зависимости от содержания в нем 

углерода. Оно может быть значительно больше для малоуглеродистых 

сталей по сравнению с высокоуглеродистыми. После тпд сталей 10Х13Г12 

и 20Х13Г12 с обжатиями 60-80  при температурах 350-550 С с учетом 

упрочнения аустенита и оптимизации деформационного превращения 

получены следующие механические свойства: σ0,2 = 1220-1400 МПа; σВ = 

1360-1600 МПа;  = 15-30 %;  = 25-40 %; КСU = 0,8-1,5 МДж/м
2
. 

Внимания заслуживает обработка, предусматривающая теплую 

пластическую деформацию при температуре на 20-50 С ниже Мд, когда в 

исследованных сталях наблюдается существенное повышение 
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пластичности. В результате такой обработки формируется ячеистая 

субструктура и образуется небольшое количество дисперсного мартенсита. 

Это позволяет получить сочетание повышенной прочности и 

пластичности.  

Предварительная хпд, так же как и тпд, неоднозначно влияет на 

стабильность аустенита по отношению к последующему 

деформационному мартенситному превращению [22]. Она его может 

интенсифицировать или затруднять. Первое должно использоваться в 

сталях с высокой эду и, соответственно, малой склонностью к 

мартенситообразованию (сталь 30Х10АГ8М3Д2ФС2). Для этого 

целесообразно проводить предварительную деформацию при 

отрицательных температурах. Стабилизация аустенита к последующему  

  превращению имеет место тогда, когда в результате 

предварительной деформации образуется большое количество мартенсита 

( 60%) или формируется ячеистая дислокационная субструктура. Обычно 

хпд, широко используемая для упрочнения аустенитных сталей, 

проводится без учета стабильности аустенита. В связи с этим часто не 

может быть реализована наибольшая прочность, т.к. при этом существенно 

снижается пластичность. Установлено, что хпд дает наибольший эффект в 

том случае, когда легированием или предварительной обработкой в стали 

получена определенная стабильность аустенита. Указанное требование 

выполняется в сталях 20Х13Г12 и 10Х12АГ8МД2ФС. После 

предварительной хпд со степенями 25 %, когда основное развитие 

мартенситного превращения в упрочненном аустените происходит в 

процессе испытаний механических свойств, получен высокий для 

аустенитных сталей уровень прочности при достаточной пластичности: σ0,2 

= 1000-1200 МПа; σВ = 1370-1450 МПа,  = 25-29 . Деформация с 

обжатием 50  позволяет получить следующие механические свойства: 

σ0,2 = 1650-1780 МПа, σВ = 1800-1850 МПа,  = 7-9 . Разработан 

оригинальный способ упрочнения аустенитных метастабильных сталей, 

обеспечивающий получение повышенного уровня прочностных свойств 

при сохранении хорошей пластичности [23]. Суть способа заключается в 

том, что стали после закалки подвергают двукратной холодной 

пластической деформации с промежуточным кратковременным 

безрекристаллизационным нагревом. Первая хпд проводится с обжатием 

30-50 %, в результате которой образуются - и фазы. Cтепень 

деформации ограничивается условием предупреждения трещин. Так в 

метастабильной аустенитной стали 10Х16Г12 после хпд с обжатием 40 % 

достигается следующий уровень механических свойств: σ0,2 = 1490 МПа, 

σВ = 1510 МПа, δ = 5,5 %. Последующий кратковременный нагрев до 

температур 650-750 °С обеспечивает завершение перехода мартенситных 
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фаз в аустенит. При этом исключается протекание рекристаллизации. 

После охлаждения образуется аустенитная структура с повышенной 

плотностью дислокации. В результате получен следующий уровень 

свойств: σ0,2 = 988 МПа, σВ = 1430 МПа, δ = 31 % (в то время как после 

обычной закалки с 1100 
о
С - σ0,2 = 450 МПа, σВ = 1220 МПа, δ = 48 %). 

Окончательная деформация проводится с обжатием не более 20-25 % для 

оптимизации развития деформационных мартенситных превращений. 

Такая механико-термомеханическая обработка (МТМО) позволяет 

получить при той же прочности, что после однократной хпд (σ0,2=1470 

МПа, σВ = 1600 MПa), повышенную пластичность (δ = 22 %). 

Положительный эффект МТМО обусловлен формированием в аустените 

благоприятной дислокационной структуры, ее наследованием 

мартенситными фазами, образующимися при заключительной 

деформации, их большой дисперсностью и равномерностью распределения 

в структуре. Важную роль играет оптимизация развития мартенситных 

превращений при испытании механических свойств. Полученные данные 

позволяют заключить, что в ряде случаев последний фактор играет 

основную роль, если аустенит стали имеет стабильность, сильно 

отличающуюся от оптимальной. Рассмотренные выше способы обработки 

с использованием деформации отличаются от предложенного В.Ф. Закею и 

Е.Р. Паркером для ПНП-сталей тем, что они могут быть весьма 

разнообразны, т.к. учитывают исходную стабильность аустенита и 

направлены на его упрочнение и регулирование мартенситных 

превращений, протекающих при нагружении применительно к конкретным 

условиям испытаний или эксплуатации. При этом аустенит может быть как 

дестабилизирован, так и стабилизирован. Технология упрочнения ПНП-

сталей предусматривает упрочнение аустенита и его дестабилизацию [24]. 

По нашему мнению, они не новый класс сталей, как это принято считать, а 

лишь разновидность аустенитных метастабильных, т.к. в них проявляются 

те же особенности, что и в более экономичных хромомарганцевых сталях. 

К недостаткам ПНП-сталей относятся: высокая стоимость, трудность 

осуществления больших степеней деформации при сравнительно 

невысоких температурах, ограничения по сортаменту (лист, проволока, 

пруток). Учитывая высокую стоимость элементов (Ni, Co, Mo), 

содержащихся в ПНП-сталях, следует считать перспективным создание 

экономнолегированных хромомарганцевых сталей с метастабильным 

аустенитом и разработку легко реализуемых в производстве способов 

упрочнения для различных сортаментов сталей, учитывающих их 

особенности. К таким обработкам можно отнести закалку с различных 

температур (в том числе ступенчатую и изотермическую) и отпуск, 

позволяющие управлять стабильностью аустенита [25]. Показано, что 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

713 

 

низкотемпературный отпуск при 250-300 С продолжительностью до 3 ч 

стабилизирует аустенит по отношению к деформационному 

мартенситному превращению. Это объясняется повышением эду. 

Последнее обусловлено тем, что при низкотемпературном отпуске 

происходит образование сегрегации различных элементов на дислокациях, 

что затрудняет их расщепление. Кроме того, это повышает предел 

текучести и требует дополнительных энергетических затрат на рост 

мартенситных кристаллов. Отпуск при 450 С оказывает неоднозначное 

влияние (в зависимости от времени выдержки) на протекание 

мартенситного превращения при деформации. При температурах, 

превышающих 450 С, проявляется дестабилизация аустенита, 

обусловленная выделением карбидов (карбонитридов и интерметаллидов) 

[26]. Это снижает эду. Однако, могут иметь место случаи повышения эду и 

увеличения стабильности аустенитов, когда образуются предвыделения 

или очень дисперсные частицы упрочняющих фаз, затрудняющие 

расщепление дислокаций. Рассмотрим влияние низкого отпуска на 

свойства сталей с интенсивным мартенситным превращением при 

нагружении. Так в закаленной стали 30Х10Г10Т отпуск при 300 С в 

течение 3 ч, снижая интенсивность деформационного мартенситного 

превращения, повышает ударную вязкость КСU с 1,9 после закалки до 2,8 

МДж/м
2
. Эффективно применение низкого отпуска после хпд для 

повышения механических свойств. После хпд в стали 10Х10АГ8МД2ФС 

со степенью 20 %    превращение при механических испытаниях 

развивается очень интенсивно. Это приводит к снижению пластичности () 

с 30  (после закалки) до 10 . Дополнительный отпуск при 350 С (1 ч), 

стабилизирующий аустенит по отношению к деформационному 

мартенситному превращению, повышает прочностные и пластические 

свойства: 0,2 с 1160 до 1220 МПа, В – с 1270 до 1360 МПа,  – с 14 до 

29 ,  – c 15 до 55 . Сочетание хпд с обжатием 50  и отпуска при 350 

С (1ч ) стали 20Х13Г12 обеспечивают хорошее сочетание свойств: 0,2 

=1600-1670 МПа, В = 1720-1790 МПа,  = 8-10 ,  = 35-40 . Высокий 

отпуск следует применять для повышения механических свойств 

аустенитных сталей с повышенной эду и, соответственно, стабильностью 

аустенита после закалки. Так нагрев на 650С и выдержка 1 ч стали 

30Х10АГ8М3Д2ФС, вызывающие дестабилизацию аустенита, приводят к 

возрастанию 0,2 с 540 до 680 МПа, В – с 750 до 1000 МПа и сохраняют 

высокую пластичность –  = 57 %,  = 58 , что обусловлено постеленным 

развитием деформационного мартенситного превращения при испытаниях 

механических свойств. Отпуск этой стали при 750 С приводит к 

выделению карбидов по границам зерен, чрезмерно интенсифицирует   



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

714 

 

 превращение при испытаниях механических свойств, что снижает 

уровень пластичности. Приведенные данные показывают, что при отпуске  

важно упрочнить аустенит, исключив преимущественное выделение 

частиц по границам зерен, а также оптимизировать развитие 

мартенситного деформационного превращения.  

Большое влияние оказывает управление развитием мартенситных 

превращений в метастабильных аустенитных сталях на их сопротивление 

разрушению в различных условиях изнашивания. Применительно к 

высокоуглеродистым сталям с более низким содержанием марганца, чем в 

110Г13Л, установлено, что при отсутствии ударных нагрузок для 

повышения абразивной износостойкости количество марганца должно 

быть 4-8 %, а температура нагрева под закалку – 800-900 С. В ряде 

случаев целесообразно проводить высокий отпуск при 650 
о
С, 

дестабилизирующий аустенит, что обеспечивает его армирование 

карбидами (карбонитридами) и интенсивное превращение в мартенсит 

деформации при воздействии абразивных частиц. При необходимости 

иметь повышенную пластичность и ударную вязкость, высокую ударно-

абразивную износостойкость следует увеличить содержание марганца до 

8-10 , проводить закалку с более высоких температур (1000-1050 С), 

использовать низкотемпературный отпуск, стабилизирующий аустенит по 

отношению к динамическому деформационному мартенситному 

превращению [27]. Дифференцированный подход к выбору химического 

состава рассматриваемых сталей и режимов их термообработки позволяет 

повысить долговечность деталей в 1,5-2,0 раза по сравнению с уровнем, 

обеспечиваемым 110Г13Л. Абразивная износостойкость последней также 

может быть существенно увеличена комбинированной обработкой, 

включающей предварительный отжиг при температуре минимальной 

устойчивости аустенита к его превращению в ферритокарбидную смесь, и 

последующую закалку с получением метастабильного аустенита, 

армированного карбидами. 

Аустенитные метастабильные стали существенно превосходят по 

износостойкости в условиях сухого трения стабильные аустенитные и 

высокоуглеродистую мартенситную стали. В метастабильные аустенитные 

стали для повышения их износостойкости при сухом трении 

целесообразно наряду с хромом (10-12 ) и марганцем (8-10 ) вводить 

кремний (1 ), ванадий и ниобий(0,1-0,5 ). Содержание углерода, если 

не требуется механическая обработка, должно составлять 0,4-0,6 . В 

случае применения последней, его количество должно быть снижено ~ в 2-

3 раза. Установлено, что при недостаточно активно протекающем 

деформационном превращения для повышения износостойкости 

целесообразно применение старения и хпд, дестабилизирующих аустенит. 
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Наиболее эффективно их сочетание. Отмечено, что при сухом трении 

скольжения и качении требуется неодинаковая стабильность аустенита. 

Для конкретных условий сухого трения необходимо за счет подбора 

химического состава и термообработки оптимизировать развитие 

деформационных мартенситных превращений, что обеспечивает наиболее 

высокую износостойкость [28]. Изучалась износостойкость при сухом 

трении скольжения большой группы малоуглеродистых марганцовистых 

сталей. Наибольшее сопротивление изнашиванию имеет место в сталях, в 

поверхностном слое которых при испытаниях с наибольшей полнотой 

протекает деформационное    превращение. Легирование хромом 

повышает, а никелем – снижает износостойкость. Установлено, что в 

процессе трения на поверхности протекают обратные превращения    и 

  , которые также снижают износостойкость.  

Установлено существенное преимущество в газоабразивной 

износостойкости сталей Fe-Cr-Mn-C c метастабильным аустенитом по 

сравнению со сталью 12Х18Н10Т. Наилучшие результаты показала сталь 

20Х13АГ10МД2ФС. Она в 2-2,5 раза в широком диапазоне углов атаки (до 

  60) по износостойкости превзошла известную хромоникелевую сталь. 

[28]. Целесообразным является создание аустенитных сплавов на основе 

Fe-18-20 % Mn. Сплавы 08Г20Д(1-2), 08Г20Ю(1-3), 08Х12Г20С2 имеют 

высокую ударную вязкость при температурах жидкого азота и могут быть 

использованы в качестве криогенных материалов. . 

Как уже отмечалось, эффект самозакалки следует использовать не 

только при нагружении в экономнолегированных аустенитных, но и при 

охлаждении, а также охлаждении и нагружении в сталях других 

структурных классов. Были созданы одни из самых первых экономичных 

хромоникелевых мартенситностареющих сталей 03Х12Н8МТЮ, 

03Х14Н(4-6)МТЮ, 10Х12Н4Г2ТЮ. Эти материалы в кованом состоянии 

после нормализации с 950
0
 С (эффект самозакалки при охлаждении) 

обладают хорошим сочетанием механических свойств: 0,2  1000 МПа, в 

 1100 МПа,   12 %,,   50 %, КСU  1,2 МДж/м2. Они технологичны, а 

также обладают высокой кавитационной и коррозионной стойкостью в 

речной воде. Для повышения у них ударной вязкости при отрицательных 

температурах необходимо наряду с мартенситом получать в структуре 15-

25% аустенита. 

В начале 70-х годов прошлого столетия автором с сотрудниками 

разработаны одни из первых малоникелевых сталей мартенситного класса 

(мартенситных и мартенситностареющих) общего назначения: 08Х2Н(3-

5)МФБ, 08Х2Н(3-5)МФТ, 08Х2Н(3-5)МФЮ, 08Х2Н(3-5)МФДЮ [27, 28]. 

Эти стали, как и предыдущие, имеют уже после нормализации хорошее 

сочетание прочностных, пластических свойств и ударной вязкости. 
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Последние удается повысить в еще большей степени получением 10-15% 

остаточного аустенита нормализацией с нагревом и выдержкой по 

оптимальному режиму в межритическом интервале температур. Их 

важными технологическими особенностями являются высокая 

прокаливаемость, отсутствие склонности к короблению и 

трещинообразованию при термообработке, существенное сокращение 

длительности химико-термической обработки (азотирования, борирования, 

хромирования и др.). После цементации, закалки и высокого отпуска в них 

имеет место вторичное твердение, обеспечивающее сохранение высокой 

твердости до 550 
0
С. Рассмотренные выше стали мартенситного касса, хотя 

и были более экономно легированы, чем известные в то время, они 

содержали дорогой никель. В связи с этим нами были разработаны 

безникелевые стали мартенситного класса. Традиционно считалось, что 

марганец в количестве свыше 2 % охрупчивает стали. Однако, если 

использовать различные известные механизмы, повышающие 

сопротивление разрушению (зернограничный, субструктурный, 

уменьшение блокировки дислокаций), а также получение метастабильного 

аустенита в структуре, то могут быть созданы безникелевые стали, не 

уступающие по свойствам соответствующим аналогам, содержащим 

никель. В качестве дополнительных к марганцу должны быть 

использованы сравнительно недорогие элементы: кремний, алюминий, 

азот, а при необходимости в небольших количествах сильные 

карбидообразующие - титан, ванадий, ниобий. С учетом этого были 

разработаны следующие безникелевые стали мартенситного класса: (08-

15)Х2Г2СТ, (08-15)Х2Г2МАФ, (08-15)Х2Г2МАФБДЮ, 08Х2Г(3-5)МФ, 

08Г(4-10)АФ, 08Г(4-10)ТЮ [27, 28]. После закалки и низкого (числитель) и 

высокого (знаменатель) отпусков (в том числе в межкритический интервал 

температур для образования после охлаждения в структуре 

метастабильного аустенита) получен следующий уровень свойств: 0,2  

870/650 МПа, В  1000/720 МПа,   10/16 %,   50/60 %, KCU
–120

  

0,7/1,2 МДж/м
2
. Стали с 4-10 % Mn, дополнительно легированные 

сильными карбидо- и нитридообразующими элементами, предложены 

автором в качестве нового класса цементуемых сталей, способных 

заменить никельсодержащие высокопрочные стали. Отличительной 

особенностью новых сталей является их хорошая обрабатываемость 

резанием и возможность получения в их поверхностном слое после 

цементации и термообработки метастабильного аустенита, армированного 

карбидами и карбонитридами. При абразивном и ударно-абразивном 

воздействии они превосходят широко применяемую сталь 110Г13Л. 

Показано, что получать требуемые количество и стабильность аустенита в 

структуре этих сталей можно за счет выбора оптимальных режимов 
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закалки (в том числе ступенчатой) с нагревом в межкритический интервал 

температур. Наиболее высокий уровень механических свойств достигается 

в том случае, когда наряду с дисперсным низкоуглеродистым мартенситом 

и небольшим количеством упрочняющих фаз в структуре обеспечивается 

получение 10-15 % аустенита, который постепенно превращается в 

мартенсит деформации при испытаниях. 

В настоящее время в промышленности используются высокопрочные 

нержавеющие хромоникелевые стали переходного класса 08Х15Н9Ю, 

08Х17Н7Ю. Разработаны высокопрочные безникелевые мартенситно-

аустенитные стали: [27, 28]. В них эффект самозакалки реализуется при 

охлаждении и нагружении. Они после термообработки, включающей 

закалку (нормализацию) от 1000 
о
С и отпуска при 200 

о
С, имеют 

механические свойства, соответствующие (и даже превосходящие) уровню 

хромоникелевых сталей. Повысить их пластические свойства и ударную 

вязкость, сохранив высокие прочностные свойства, можно закалкой 

(нормализацией) из межкритического интервала температур или 

ступенчатой закалкой, позволяющими увеличить в структуре количество 

аустенита и его стабильность. 

Новым направлением является разработка аустенитно-мартенситных 

и ферритно-аустенитных хромомарганцовистых сталей с метастабильным 

аустенитом. Примером первых могут служить 08Х2Г14Ф, 08Х13Г10Ф, 

вторых – (08-30)Х14Г8Ю(1-3), 08Х(18-25)Г(4-13)СЮ. Их особенностью 

является повышенный уровень прочностных свойств (0,2  500 МПа, В  

750 МПа), высокая пластичность (  30 %) и ударная вязкость (KCU  1,2 

МДж/м
2
).  

Эффективно использование в качестве износостойких материалов 

хромомарганцевых чугунов с метастабильным аустенитом, позволяющим 

реализовать эффект самозакалки при нагружении. Чугуны 250Х(2-4)Г(2-6) 

после нормализации с 950-1000 
0
С превосходят по абразивной 

износостойкости более, чем в 2 раза, сталь 110Г13Л. Эти сплавы могут  

содержать 10-13 % хрома и сильные карбидообразующие элементы, 

например ванадий: 250Х12Г4Ф, (250-400)Х(10-13)Г4С2Ф. Они обладают 

высокой абразивной износостойкостью и превосходят более дорогие 

аналоги, содержащие значительно большее количество хрома и никель 

[28].  

Для восстановления и одновременного повышения долговечности 

деталей машин и инструмента целесообразно применение наплавочных 

материалов, обеспечивающих получение в наплавленном слое структуры 

сталей и чугунов с метастабильным аустенитом. Первыми такими 

материалами были электроды типа УПИ 30Х10Г10, разработанные М.И. 

Разиковым с сотрудниками на основе соответствующей 
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кавитационностойкой стали. Для автоматической и полуавтоматической 

наплавки ими предложены электродные проволоки сплошного сечения 

30Х10Г12Т, 25Х12Г13Т. Под руководством автора статьи совместно с 

ОАО “Азовмаш” создана порошковая лента ПЛ-Нп 15Х13АГ10СМФ, 

предназначенная для наплавки плунжеров гидропрессов, цапф 

сталеразливочных ковшей и крановых колес. Для этих же целей позднее 

разработана более экономичная лента ПЛ-Нп 25Х14Г10Ф, проволока 

сплошного сечения Св-14Х14Г12Ф [28] и порошковая проволока ПП-Нп 

14Х12Г12СТ [39]. Для случаев, когда износостойкость необходимо 

обеспечить в отсутствие коррозионного воздействия, разработана 

порошковая лента ПЛ-Нп-20Г14АФ , применявшаяся для наплавки 

крановых колес. Совместно с отраслевой лабораторией наплавки ПГТУ 

разработана порошковая проволока ПЛ-Нп-10Х13Г12АФСЮР [28]. По 

износо- и термостойкости наплавленный этой проволокой металл 

превосходит таковой, полученный при использовании проволоки Св-

08Х21Н10Г6. Для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного 

изнашивания В.Л. Малиновым, разработаны наплавочные материалы на 

основе чугунов с метастабильным аустенитом: ПЛ-Нп-100Х6Г4, ПЛ-Нп-

160Х12Г5, ПЛ-Нп-200Х12Г4Ф3 [27], значительно повышающие 

долговечность деталей. 

Принцип получения метастабильного аустенита, регулирование его 

количества, степени упрочнения и стабильности с учетом конкретных 

условий нагружения открывает новые возможности в повышении 

механических и служебных свойств не только специально разработанных, 

но и широко применяемых в промышленности сплавов, что обобщено в 

работах [27, 28]. Важно подчеркнуть, что эффект самозакалки может быть 

реализован во многих конструкционных и инструментальных сплавах, 

применяемых в промышленности, что существенно повышает их 

долговечность. Для этого необходимо, используя разработанные 

упрочняющие технологии получать в их структуре наряду с другими 

составляющими метастабильный аустенит, количество и степень 

стабильности которого должны регулироваться с учетом исходного 

химического и фазового составов, а также условий эксплуатации.. Большие 

возможности в получении остаточного метастабильного аустенита 

открывают оптимизация температуры нагрева под закалку, ступенчатые и 

изотермические выдержки в определенном интервале температур, а также 

разработка других технологических приемов применительно к сплавам 

различных структурных классов и назначения. Так, для бил дробилок 

доломита, изготовленных из среднеуглеродистой марганцовистой стали, 

предложен режим термообработки, позволяющий получить в 

поверхностном слое 25-30 % метастабильного аустенита, что увеличило их 
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долговечность в 1,5 раза. Аналогичным образом за счет изменения 

технологии термообработки повышена абразивная износостойкость ряда 

деталей, изготовленных из цементуемых сталей 18ХГТ и 20ХН3А. Следует 

особо подчеркнуть, что распространенным является мнение о 

недопустимости иметь в структуре цементованного слоя более 15 % 

остаточного аустенита. Однако это справедливо для условий 

окислительного износа. В случае интенсивного абразивного или 

контактно-усталостного износа необходимо получать 25-50 % остаточного 

аустенита и реализовать самозакалку при нагружении, что повышает 

долговечность деталей в 1,5-2 раза. Такой подход оказался эффективным 

не только для малоуглеродистых цементируемых сталей, но и 

применительно к средне- и высокоуглеродистым сталям различной 

степени легирования.  

В последнее время большое внимание уделяется изотермической 

закалке сталей и высокопрочного чугуна. Однако, при объяснении ее 

положительной роли недооценивается влияние остаточного 

метастабильного аустенита. Между тем, оптимизация его количества в 

структуре и стабильности применительно к конкретным условиям 

нагружения дает возможность получить наиболее высокий уровень 

механических свойств и износостойкости. Предложен способ 

термообработки, включающий предварительный нагрев перед 

аустенитизацией в межкритический или субкритический интервалы 

температур, последующую закалку (в том числе изотермическую), в ряде 

случаев отпуск, что обусловливает более высокий уровень механических 

свойств и износостойкости, чем после обычной термообработки. Это 

объясняется получением в структуре наряду с другими составляющими 

аустенита оптимальной стабильности. 

Перспективными являются комбинированные способы обработки 

сплавов, обеспечивающие получение избыточного количества 

метастабильного аустенита и последующее деформационное и (или) 

термическое воздействие на него, что вызывает его упрочнение и 

частичное превращение в мартенсит Однако, оставшаяся часть аустенита 

сохраняет способность при последующем нагружении в процессе 

эксплуатации превращаться в мартенсит деформации, что и обеспечивает 

высокий уровень получаемых свойств.  

В отличие от широко распространенного представления о 

необходимости в результате обработки получать в сплавах однородную 

структуру, показано, что одним из перспективных направлений 

повышения конструкционной прочности является создание регулярной 

макрогетерогенной структуры с метастабильным аустенитом. Для этого 

необходимо получать соизмеримые с размерами изделий градиенты 
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структурно-фазового состояния. Им должно соответствовать чередование 

высокопрочных и высокопластичных объемов материалов. Это 

достигается дифференцированной обработкой, в которой совмещены 

общее (объемное) и локальное воздействия на материал. При этом 

тепловые, механические, магнитные и другие поля распределяются не 

равномерно по объему металла, а локализуются в отдельных его участках 

или слоях. В результате фазовые и структурные превращения протекают 

не одновременно, а в разной последовательности и степени. Для получения 

регулярной макрогетерогенной структуры могут быть использованы 

термическая, химико-термическая, деформационная обработки, а также их 

сочетания. Широкие возможности в этом отношении открывает 

использование источников концентрированной энергии (лазерной, 

электронно-лучевой, плазменной и др.). Разработанные технологии 

упрочнения штампового и режущего инструмента повышают его 

износостойкость в 1,5 раза. 

Поученные данные показывают, что во многих случаях значительный 

эффект повышения свойств широко применяемых сталей и чугунов может 

быть достигнут за счет реализации внутреннего ресурса самого материала 

при небольшой корректировке режимов применяемой обработки и не 

требует каких-либо капитальных затрат. 

Могут быть использованы также широко применяемые в 

промышленности способы термо-, химико-термической (в том числе с 

использованием источников концентрированной энергии), 

термомеханической, термоциклической обработок и др. Необходимо лишь 

скорректировать режим их проведения с таким расчетом, чтобы 

оптимизировать структуру и развитие мартенситных превращений, 

протекающих при охлаждении и/или нагружении. Они позволяют 

использовать внутренние ресурсы самого материала и, соответственно, 

повышать механические и служебные свойства деталей, инструмента и 

экономить дорогие и дефицитные элементы (Ni, Mo, W, Cu и др.).  

Следует подчеркнуть, что разработанные материалы и упрочняющие 

технологии, внедренные в производство, показали высокую 

эффективность. Долговечность бил и молотков дробильно-размольного 

оборудования, футеровочных плит, клапанов, работающих в условиях 

газоабразивного и кавитационного воздействия, цапф сталеразливочных 

ковшей, крановых колес, роликов и звеньев конвейеров 

чугуноразливочных машин увеличилась в 2 и более раз.  

 

Выводы 

1. На основании обобщения многочисленных данных показана 

важность для ресурсосбережения широкого внедрения в производство 
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разработанных экономнолегированных сталей различных структурных 

классов и назначения, чугунов и наплавочных материалов и упрочняющих 

технологий, обеспечивающих получение многофазных метастабильных 

структур в которых наряду с другими составляющими присутствует 

метастабильный аустенит, превращающийся при охлаждении и/или 

нагружении в мартенсит (эффект самозакалки). Это позволяет 

существенно сократить затраты на ремонт оборудования, изготовление 

сменно-запасных деталей и инструмента, повысить производительность 

труда, что даст значительный экономический эффект. 

2. Управление в сплавах структурой и развитием мартенситных 

превращений для их оптимизации с учетом исходного фазового состава и 

условий нагружения позволяет существенно повысить уровень 

механических и служебных свойств не только специально разработанных, 

но и широко применяемых в промышленности сплавов. При этом во 

многих случаях для существенного повышения свойств достаточно лишь 

изменить режимы проведения известных обработок. 
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ЦЕМЕНТАЦИЯ ОБЫЧНО НЕЦЕМЕНТУЕМЫХ СТАЛЕЙ 

 

Л. С. Малинов, И. Е. Малышева  

 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

 

В роботі показана доцільність цементації сталей, які звичайно не 

цементуються, з метою одержання в структурі залишкового аустеніту, 

кількість і ступінь стабільності якого необхідно оптимізувати стосовно 

конкретних умов абразивної дії, які характеризується коефіцієнтом 

динамічності, з урахуванням їх хімічного складу 

 

В работе показана целесообразность цементации обычно 

нецементуемых сталей с целью получения в структуре остаточного 

аустенита, количество и степень стабильности которого необходимо 

оптимизировать применительно к конкретным условиям абразивного 

воздействия, характеризуемых коэффициентом динамичности, с учетом 

их химического состава 

 

The article presents the expedience of cementation usually not carburized 

steels with the purpose to receipt in the structure of the remaining austenite is 

shown in work, quantity and degree of stability of which it is necessary to 

optimize as it applies to the concrete terms of abrasive influence, characterized 

by the coefficient of dynamic, taking into account their chemical composition 

 

В настоящее время перспективным является направление по 

повышению механических и служебных свойств сплавов за счет получения 

многофазной структуры, одной из основных составляющих которой 

является метастабильный аустенит, количеством и стабильностью 

которого необходимо управлять применительно к конкретным условиям 

нагружения [1, 2]. Это позволяет широко реализовывать предложенную в 

50-х годах прошлого века И.М. Богачевым и Р.И. Минцем идею 

использования деформационных мартенситных превращений для 

повышения сопротивления разрушению сплавов [3]. При деформационном 

мартенситном превращении происходит не только релаксация 

микронапряжений. Значительная часть энергии внешнего воздействия 

расходуется на фазовые (в частности, мартенситное) превращения, 

протекающие при нагружении, и, соответственно, меньшая ее доля идет на 

разрушение [4]. 
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В работах [5, 6] деформационное мартенситное превращение 

рассматривается в качестве механизма адаптации материала к внешнему 

воздействию, что позволяет повысить его долговечность. Эффективно 

использовать принцип получения метастабильного аустенита в 

поверхностном слое для повышения сопротивления абразивному 

воздействию. Применительно к цементуемым сталям это показано в 

работах [7-9]. Обычно для повышения износостойкости поверхностного 

слоя за счет цементации используют специальные малоуглеродистые 

стали, т.к. это позволяет сочетать высокую пластичность и ударную 

вязкость сердцевины и твердость поверхности. Для деталей со средним и 

повышенным содержанием углерода цементация практически не 

используется, поскольку после закалки и низкого отпуска их сердцевина не 

позволяет получить необходимых для цементуемых сталей свойств. 

Учитывая, что во многих случаях указанные свойства сердцевины не 

требуются, в данной работе ставилась задача за счет науглероживания и 

последующей термообработки получать в структуре поверхности ряда 

машиностроительных и инструментальных сталей различное количество 

остаточного аустенита и изучить его влияние на абразивную и ударно-

абразивную износостойкость, т.к. в литературе такие данные отсутствуют.  

Объектом исследования служили стали 35ХМФЛ, 40Х, 65Г, У8, 

09Г2С и 10Г2ФБ. Последняя представляет особый интерес, поскольку 

содержит сильные карбидообразующие элементы ванадий и ниобий, 

образующие твердые фазы (V, Nb)С, которые должны повысить 

износостойкость цементированной поверхности и обеспечить 

мелкозернистость после длительной выдержки при науглероживании. 

Образцы сталей подвергались цементации в течение 8 часов, последующей 

закалке в интервале температур 850-1000ºС и низкому отпуску при 200ºС. 

Применялись рентгеновский, дюрометрический и металлографический 

анализы. Испытания на абразивный износ проводились на установке типа 

Бринелля-Хауорта [7]. Для ударно-абразивного изнашивания применялась 

установка, в которой закрепленные во вращающемся диске образцы 

соударялись с чугунной дробью. Эталоном служили образцы 

исследованных сплавов, термообработанные по типовой технологии 

При ударно-абразивном испытании очень важна оценка динамичности 

нагружения. Еще в 1965 году И.В. Петровым был предложен 

количественный критерий интенсивности ударно-абразивного 

воздействия, названный им коэффициент динамичности (Кд). Он 

определяется как отношение твердости образца из стали 110Г13Л после 

износа к его исходной твердости. Данная сталь способна накапливать 

энергию внешнего воздействия, упрочняясь при этом, а величина 

упрочнения позволяет судить об интегральной интенсивности ударно-
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абразивного воздействия частиц. Известно, что энергия воздействия 

абразивных частиц при изнашивании, поглощенная металлом, расходуется 

на упругую и пластическую деформацию, а также его разрушение. В свою 

очередь, Кд  объективно характеризует энергию такого воздействия, 

поглощенную сталью 110Г13Л в процессе изнашивания в конкретных 

условиях. Чем больше энергия ударно-абразивного воздействия, тем 

больше степень наклепа. Коэффициент динамичности учитывался при 

испытании на ударно-абразивный износ наплавленного 

высоколегированными сплавами металла [10]. Однако совершенно 

отсутствуют данные для сталей различной степени легирования. Идея 

количественной оценки степени динамичности представляет интерес, и 

дальнейшее развитие этой методики заслуживает внимания. 

Металлографические исследования показали, что после закалки от 850 

ºС в сталях 35ХМФЛ, 40Х, 65Г и У8 вблизи поверхности микроструктура 

поверхностного слоя представляет собой отпущенный дисперсный 

мартенсит, расположенные в нем карбиды и остаточный аустенит. На его 

количество оказывает влияние содержание углерода и легирующие 

элементы в стали. Наибольшее количество остаточного аустенита 

наблюдается на расстоянии от поверхности 0,05мм. При дальнейшем 

удалении вглубь его количество в структуре уменьшается, а по мере 

приближения к сердцевине исчезает совсем и структура сердцевины 

становится мартенситной (рис. 1). По мере повышения температуры 

нагрева под закалку от 850 до 950ºС количество остаточного аустенита в 

поверхностном слое возрастает (табл. 1), а количество отпущенного 

мартенсита и карбидов уменьшается. Повышение количества аустенита 

приводит к снижению уровня твердости. При этом происходит увеличение 

размеров зерна и мартенситных кристаллов, как в цементированном слое, 

так и в сердцевине. 

Количество углерода в поверхностном слое цементированных сталей 

следующее: в стали 35ХМФЛ – 0,9 %, 40Х – 1,1 %, 65Г – 1,25 %, У8 – 1,37 

%. 

Абразивная износостойкость при Кд = 1,1 в сталях 40Х, 65Г и У8 

возрастает при повышении температуры нагрева под закалку от 850 до 

900ºС и снижается при нагреве под закалку на 950ºС (рис. 2). Указанная 

закономерность может быть объяснена тем, что после закалки от 900ºС 

обеспечивается в поверхностном слое наиболее благоприятная структура: 

углеродистый мартенсит, нерастворившиеся карбиды и метастабильный 

остаточный аустенит, способный интенсивно превращаться в мартенсит 

деформации при воздействии абразивных частиц (∆М = 7 %). Закалка от 

950 ºС приводит к почти полному растворению карбидов, что увеличивает 

количество аустенита и повышает его стабильность по отношению к 
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деформационному мартенситному превращению. Последнее снижает 

сопротивление стали изнашиванию. В том же направлении влияет рост 

зерна и укрупнение кристаллов мартенсита [11]. 

 

 
                                                                         

Рис. 1 Микроструктура стали 65Г после цементации, закалки от 900 ºС и 

низкого отпуска, × 500 ×2 (а – поверхностный слой, б – сердцевина) 

 

Таблица 1 Влияние температуры нагрева под закалку на твердость и 

количество остаточного аустенита в поверхностном слое цементированных 

исследованных сталей 

Сталь 
800ºС 900ºС 950ºС 

HRC А ост, % HRC А ост, % HRC А ост, % 

35ХМФЛ 61 5 59 9 56 13 

40Х 57 17 56 22 52 28 

65Г 59 20 57 25 53 32 

У8 61 22 58 24 56 30 

 

Зависимость абразивной износостойкости цементированной стали 

35ХМФЛ от температуры нагрева под закалку имеет иной характер – она 

возрастает при повышении температуры закалки от 850 до 1100ºС (рис. 3). 

Это можно объяснить увеличением в структуре стали количества 

остаточного аустенита при сохранении мелкого зерна, рост которого 

тормозят карбиды ванадия. Связывание ванадием части углерода понижает 

степень стабильности аустенита, интенсивно превращающегося в 

мартенсит деформации под воздействием абразивных частиц. 

Сравнивая абразивную износостойкость исследованных сталей после 

закалки от различных температур, можно заключить, что, чем больше 

углерода в стали, тем выше ее абразивная износостойкость. При этом по 

сравнению с нецементированными сталями после одной и той же 

термообработки последняя возрастает в 1,4-1,5 раза. Необходимо иметь в 

а б 
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структуре метастабильный аустенит, почти полностью превращающийся в 

мартенсит при абразивном воздействии. 

 

  
Рис. 2 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную (Кд = 1,1) 

и ударно-абразивную (Кд = 2,7) износостойкость цементированных сталей 

40Х, 65Г, У8 

 
Рис. 3 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную (а) и 

ударно-абразивную (б) износостойкость стали 35ХМФЛ 
 

Данные по ударно-абразивному изнашиванию (Кд = 2,7) сталей 40Х, 

65Г и У8 после цементации и закалки от температур 850 – 950 ºС и низкого 

отпуска свидетельствуют о том, что повышение температуры нагрева под 

закалку до 950 ºС в сталях 40Х и 65Г и до 900 ºС в У8 увеличивает 

сопротивление разрушению. При интенсивном динамическом воздействии 

необходима повышенная стабильность остаточного аустенита [11-13], что 

достигается, как уже отмечалось, после закалки от повышенных 

температур. Согласно рентгеновским данным в цементированной стали У8 
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после закалки от 850 ºС и низкого отпуска ударно-абразивное воздействие 

приводит к полному распаду остаточного аустенита в поверхностном слое, 

после закалки от 900 ºС его остается 5 %, а после закалки от 950 ºС – 10 %. 

В сталях 40Х, 65Г после цементации, закалки от 950ºС и 900ºС в У8 

ударно-абразивная износостойкость возрастает, соответственно, в 2,6; 2,5; 

3,3 раза по сравнению с нецементированным состоянием. Ударно-

абразивная износостойкость стали 35ХМФЛ имеет наиболее высокий 

уровень при температуре закалки 850 ºС, а дальнейшее ее повышение до 

1000 ºС привод к понижению износостойкости вследствие повышения 

хрупкости мартенсита из-за увеличения в нем содержания углерода при 

более полном растворении карбидов, а также снижения стабильности 

аустенита. Ударно-абразивная износостойкость цементированной стали 

35ХМФЛ в 2,4 раза выше нецементированного состояния.  

После цементации строительных сталей науглероженный слой стали 

09Г2С составил 1,7 мм, стали 10Г2ФБ - 1,2 мм. Металлографические 

исследования цементованного слоя сталей показали, что он представляет 

собой перлит и легированный цементит в стали 09Г2С, перлит и большое 

количество карбидной фазы - в стали 10Г2ФБ, а сердцевина – феррит и 

небольшое количество перлита. Количество углерода после цементации в 

стали 09Г2С составляет 1,05 %, в стали 10Г2ФБ – 1,25 %. 

По мере повышения температуры нагрева под закалку 

цементированной стали 09Г2С до 950 ºС количество остаточного 

аустенита в поверхностном слое возрастает от 9 до 23 %, а 10Г2ФБ – от 10 

до 25 % при 1100 ºС. После закалки сталей с максимальных температур 

структура поверхностного слоя состоит из мартенсита, нерастворившихся 

карбидов и остаточного аустенита, количество которого наибольшее (рис. 

4). 

С повышением температуры нагрева под закалку твердость обеих 

сталей снижается, что связано с увеличением в структуре количества 

остаточного аустенита (табл. 2). При изучении влияния температуры 

нагрева под закалку на микротвердость цементированной стали 10Г2ФБ 

наблюдалась следующая зависимость - наибольший ее уровень 

наблюдается на поверхности образцов, что связано с присутствием 

мартенсита и большого количества мелкодисперсных карбидов ванадия. 

При повышении температуры закалки уровень ее снижается из-за все 

более полного растворения карбидов в аустените при нагреве и увеличения 

в структуре количества остаточного аустенита. По мере удаления от 

поверхности микротвердость снижается из-за повышения количества 

аустенита. На некотором расстоянии от поверхности наблюдается подъем 

микротвердости, что является следствием увеличения в структуре 

количества мартенсита, содержание углерода в котором выше, чем в 
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сердцевине. При переходе к ней, когда структура представляет собой 

мартенсит с более низким содержанием углерода, микротвердость вновь 

снижается. 

 

  
 

Рис. 4 Влияние температуры нагрева под закалку на микроструктуру 

поверхностного слоя цементированной стали 09Г2С, × 500 × 2  

(а – 850 ºС, б – 950 ºС) 

 

Таблица 2 Влияние температуры нагрева под закалку на твердость, 

количество аустенита и износостойкость предварительно 

цементированных сталей 09Г2С и 10Г2ФБ 

Сталь 
Температура 

закалки, С 

Твердость, 

HRC 

Количество 

аустенита, % 

09Г2С 

850 51,0 9 

900 48,5 13 

950 46,0 23 

10Г2ФБ 

900 58,5 10 

1000 53,3 15 

1100 48,4 25 

 

При увеличении температуры нагрева под закалку до максимальной 

для каждой стали абразивная износостойкость (Кд = 1,1) возрастает (рис. 5, 

а). Это можно объяснить тем, что при закалке от 950 ºС для стали 09Г2С и 

1100 ºС для стали 10Г2ФБ в поверхностном слое обеспечивается наиболее 

благоприятная структура – мартенсит, нерастворившиеся 

мелкодисперсные карбиды и максимальное количество метастабильного 

остаточного аустенита, интенсивно превращающегося в мартенсит 

деформации при изнашивании, что подтверждается данными 

рентгеноструктурного анализа. Абразивная износостойкость 

цементированных сталей 09Г2С и 10Г2ФБ после закалки от 950 ºС и 1100 

ºС выше, соответственно, в 2,5 и 3,1 раза по сравнению с 

а б 
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нецементированными и в 1,2 раза по сравнению с закалкой с минимальных 

температур. 

Ударно-абразивная износостойкость исследованных сталей (Кд = 2,7) 

достигает максимума при повышении температуры нагрева под закалку до 

900 ºС для стали 09Г2С и 1000 ºС для стали 10Г2ФБ. Это объясняется 

присутствием в структуре сталей сравнительно небольшого количества  

аустенита (13 - 15 %) повышенной стабильности и сохранением мелкого 

зерна. После такой обработки износостойкость сталей 09Г2С и 10Г2ФБ 

возрастает, соответственно, в 3,5 и 3,7 раза по сравнению с 

нецементированным состоянием. Дальнейшее повышение температуры 

нагрева под закалку приводит к снижению ударно-абразивной 

износостойкости обеих сталей (рис. 5, б). Это обусловлено укрупнением 

зерна, увеличением хрупкости мартенсита вследствие увеличения в нем 

содержания углерода из-за более полного растворения карбидов в 

аустените. Увеличение размеров зерна может привести к снижению 

степени стабильности аустенита, что уменьшает сопротивление 

разрушению. 

Приведенные результаты показывают, что за счет получения в 

структуре исследованных строительных сталей наряду с отпущенным 

мартенситом и карбидами повышенного количества метастабильного 

остаточного аустенита, превращающегося в мартенсит деформации при 

нагружении, удается повысить абразивную износостойкость. Ударно-

абразивная износостойкость имеет максимальный уровень  при наличии в 

структуре меньшего количества  остаточного аустенита более высокой 

стабильности и менее хрупкого мартенсита, имеющего меньшее 

содержание углерода, чем в предыдущем случае. 

Наиболее высокий уровень износостойкости имеет сталь 10Г2ФБ, в 

структуре которой наряду с мартенситом, аустенитом присутствуют 

карбиды ванадия и ниобия. Повышение уровня износостойкости 

строительных сталей при различных коэффициентах динамичности (Кд = 

1,1 и 2,7) цементацией и последующей термообработкой позволяет 

применять их вместо известных цементуемых сталей [14-16]. 

Приведенные данные показывают целесообразность цементации 

обычно нецементуемых сталей с целью получения в структуре остаточного 

аустенита, количество и степень стабильности которого необходимо 

оптимизировать применительно к конкретным условиям абразивного 

воздействия с учетом химического состава. Для высокого уровня 

абразивной износостойкости (Кд = 1,1) необходимо получать в 

поверхностном слое таких сталей > 25 % метастабильного остаточного 

аустенита, почти полностью превращающегося в мартенсит при 
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нагружении, а для ударно-абразивной (Кд = 2,7) остаточный аустенит 

должен иметь более  высокую степень стабильности. 

 

 

09Г2С 

 
 

10Г2ФБ 

 
Рис. 5 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную (а) и 

ударно-абразивную (б) износостойкость цементированных строительных 

сталей 09Г2С и 10Г2ФБ 
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УДК 669.18 (075.8) 

 

ПЕРЕПЛАВ ВІДХОДІВ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

 

О. М. Меженський, К. В. Михаленков 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Проаналізовано основні складові технологічного процесу переплавки 

відходів алюмінієвих сплавів. Показано фактори, що впливають на якість 

переплавки алюмінієвих відходів. В результаті досліджень було 

встановлено, що використання раціональних схем переробки алюмінієвих 

сплавів зменшує окислення металу при зберіганні шлаку на складі. 

Встановлено, що використання агрегатів дроблення та сепарації шихти 

сприяє кращому виходу придатного металу 

 

Проанализированы основные составляющие процесса, влияющие на 

качество переплавки алюминиевых отходов. В результате исследований 

было установлено, что использование рациональных схем переработки 

алюминиевых сплавов уменьшает окисление металла при хранении шлаков 

на складе. Установлено, что использование агрегатов дробления и 

сепарации шихты способствует лучшему выхода годного металла 

 

The main technological steps of aluminium alloys recycling were analysed. 

It was shown that the that the use of rational schemes of processing of 

aluminium alloys reduces the oxidation of the metal during storage of toxins in 

the warehouse. It is established that the use of aggregates crushing and 

separation of the charges significantly contributes to a higher quality of alloys 

 

Вступ 

Аналіз стану, який склався зараз в країнах колишнього 

пострадянського блоку в галузі виробництва вторинних алюмінієвих 

сплавів показує суттєве відставання від більшості розвинутих країн, в яких 

відсоток алюмінієвих сплавів, що переробляються, сягає 90-95%. 

З погляду на те, що в Україні склалася несприятлива ситуація із 

заготівлею брухту та відходів алюмінію, а також дотримання звички, яка 

склалася за довгі роки великих ливарних підприємств використовувати 

сплави, виготовлені з первинних металів, для виробників вторинних 

алюмінієвих сплавів настають нелегкі часи. 
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Між тим, за рахунок суттєво менших енергетичних витрат, ніж при 

виробництві первинного металу, значно зменшених викидів шкідливих 

речовин у навколишнє природне середовище, виробництво вторинного 

алюмінію буде невпинно зростати. За прогнозами частка вторинного 

алюмінію в загальному споживанні до 2030 року може зрости до 22 - 24 

млн. тон на рік. 

У зв'язку з цим, сьогодні знову стають актуальними такі напрями в 

розвитку виробництва вторинних алюмінієвих сплавів, як: 

(i) Використання раціональної для кожного підприємства схеми 

переробки алюмінієвих шлаків; 

(ii) Удосконалення технології сортування і підготовки алюмінієвого 

брухту до плавки; 

(iii) Зниження витрат на рафінування від магнію при виробництві 

сплавів з Mg < 0,1 мас.% з одночасним вирішенням питань зниження 

викидів солей в навколишнє середовище. 

(iv) Удосконалення технології переробки брухту на високоякісні 

сплави. 

Зниження втрат металу зі шлаками визначаються причинами 

шлакоутворення при плавці алюмінієвого брухту, а саме: 

- Наявністю забруднень на амортизаційному ломі, його вологістю і 

ступенем корозії, швидкість нагріву брухту в печі під час плавки; 

- Теплопередачою в шар шихти в просторі печі; 

- Наявністю в складі алюмінієвої шихти фрагментів брухту з 

підвищеним вмістом магнію. 

 

Постановка задач дослідження 

Метою роботи було проведення комплексних теоретичних і 

промислових досліджень з оцінки ефективності переплавки алюмінієвих 

відходів. 

 

Методика проведення експериментів 

Плавку алюмінієвих відходів проводять під шаром флюсу, який 

захищає метал від окислення і розчиняє плівку оксиду алюмінію, що 

завжди присутня на поверхні металу, сприяючи плавленню відходів в 

однорідний склад. 

Флюс має задовольняти наступним вимогам: 

- температура плавлення повинна бути нижче температури плавлення 

алюмінію (659 °С); 

- густина повинна бути нижче густини рідкого алюмінію (2,3 г/см
3
) не 

менш, ніж на 10%; 
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- флюс повинен добре розчиняти оксид алюмінію, очищаючи від його 

метал; 

- міжфазна енергія флюсу на поверхні поділу з рідким алюмінієм 

повинна бути досить великою, щоб запобігти плутанину крапель металу у 

флюсі. 

Цим вимогам задовольняє флюс, отриманий на основі хлоридів 

натрію і калію. Можна використовувати чистий кріоліт, але в цьому 

випадку слід додавати фтористий алюміній для підтримки необхідного 

криолитового числа. 

Компоненти флюсу повинні бути подрібнені до фракції 0,5 мм. Далі 

компоненти зважують і ретельно перемішують до отримання однорідної 

суміші. Для зменшення вмісту водню в металі, що переплавляється, перед 

завантаженням у піч флюс необхідно прожарити при температурі 200-250 

°С або, що значно покращує якість, переплавити. 

 

Результати досліджень 

Одним з напрямків підвищення рентабельності виробництва 

вторинних алюмінієвих сплавів є розширення номенклатури та випуск 

високомарочних сплавів за світовими стандартами. В умовах значного 

підвищення цін на амортизаційний брухт і все зростаючих цін на 

енергоносії - це єдиний спосіб утриматися на світовому ринку металів. 

Витрати на придбання флюсів на окремих підприємствах, що 

виробляють високоякісні ливарні сплави, істотні. У зв'язку з цим 

підвищення ефективності їх використання залишається актуальною 

задачею, як з точки зору зниження собівартості сплавів, так і зниження 

шкідливих викидів у навколишнє середовище. 

На практиці, при існуючих технологіях флюсування, витрата 

активного флюсу (суміш кріоліту, фтористого алюмінію і сильвініту) 

зазвичай становить 7-10 кг на 1 кг магнію, що в 2-3 рази більше теоретично 

необхідного. Підвищена витрата флюсів збільшує вихід шлаків 

рафінування, і, як наслідок, втрати металу з ним. Так, наприклад, на заводі, 

що використовує до 30 т/міс. флюсу «ЭКОРАФ 3» із-за подвійних його 

перевитрат утворюється близько 50 т. шлаку додатково. В цей шлак буде 

захоплюватися: 50х40% = 20 тон алюмінію, а втрачається у зв'язку з 

неповнотою вилучення і окислення близько 8 тон металу. 

Наведені дані показують, наскільки важливим є питання оптимізації 

технології рафінування як з точки зору скорочення витрат флюсів до 

теоретично необхідного, так і пов'язаного з цим зниження викидів 

хлоридів і фторидів в навколишнє середовище. 

Для доведення якості сплавів до рівнів світових стандартів за вмістом 

водню і неметалевих включень на заводах необхідно впровадити систему 
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рафінування металу в процесі його розливу на конвеєр, що включає 

продування розплаву азотом з подальшою фільтрацією через склосітку або 

пінокерамічний фільтр [2]. 

Аналіз умов теплопередачі, що реалізується в паливних печах 

відбивного типу показує, що теплопередача в них здійснюється, в 

основному, за рахунок променистого теплообміну (радіацією) і залежить 

від декількох факторів: коефіцієнта випромінювання від газу і кладки на 

матеріал (шихта, ванна розплаву), різниці температур між 

тепловіддавальними і теплосприймальними поверхнями четвертого 

ступеня, величиною цих поверхонь і часу впливу. Оскільки всі ці 

величини, за винятком температури тепловіддаючих поверхонь, практично 

постійні, то істотно підвищити тепловіддачу можна тільки підвищенням 

температури в пічному просторі. Підвищення тепловіддачі природно 

призведе до підвищення швидкості плавки шихти. При плавленні 

алюмінію швидкість нагріву шихти в чому визначає і кількість окисленого 

в процесі плавки металу [3]. 

При переході з усталеною на заводах технології плавки на плавку з 

«гарячим ходом», (до 1200С під склепінням плавильної печі) вилучення 

можна підвищити ще, як мінімум на 1,5%. Однак в існуючих на заводах 

відбивних печах з пальниками вітчизняного виробництва, що працюють на 

холодному або підігрітому до 200С повітрі досягнення такої температури 

в плавильному просторі вимагатиме підвищення витрати палива, як 

мінімум на 25-30%, що спричинить за собою збільшення об'єму димових 

газів і їх температури. Існуючі системи димовідводу та газоочищення 

навряд чи впораються з новими параметрами відхідних газів. 

У цій ситуації напрошується два технічних рішення: 

- застосування системи регенерації тепла димових газів з 

використанням пальників, що працюють на підігрітому до 900°С повітрі. 

Система дозволяє скоротити на 25-30% витрату палива і знизити 

температуру відхідних димових газів до 200 - 260С. 

Останній факт суттєво полегшить роботу системи пиловловлювання і 

значно скоротить викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище. 

- Використання збагаченого киснем дуття (до 30% О2), що дозволить 

істотно підвищити температуру факела при одночасному зниженні 

кількості відхідних газів, зменшення кількості повітря на їх розбавлення 

для зниження температури перед рукавними фільтрами. В даний час, у 

зв'язку з появою високопродуктивних кисневих станцій на молекулярних 

ситах, або використання рідкого кисню це рішення стає реальністю. 
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Висновки 
В умовах все зростаючого дефіциту сировини для виплавки 

високоякісних вторинних алюмінієвих сплавів впровадження раціональних 

схем підготовки та металургійної переробки брухту алюмінію, підвищує 

витяг і якість металу є актуальною задачею. 

До найбільш прийнятним, з точки зору мінімізації інвестицій, є 

наступні заходи: 

-використання раціональних схем переробки алюмінієвих шлаків, що 

дозволяють повертати у виробництво захоплений при вигребі шлаку з печі 

метал і скорочують окислення металу при зберіганні шлаків на складі; 

-придбання установок подрібнення та сепарації алюмінієвого брухту; 

-впровадження передових технологій рафінування алюмінієвих 

сплавів з метою скорочення витрат активних флюсів і підвищення якості 

металів за вмістом неметалічних включень і водню; 

-застосування сучасних систем регенерації тепла відхідних газів з 

метою підігріву повітря, що надходить на горіння до 900С з одночасним 

зниженням температури відхідних газів до 200 - 260С; 

-використання збагаченого киснем дуття для підвищення тепловіддачі 

факела в плавильних печах. 
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УДК 669.182.71 

 

ПОЛИРЕАГЕНТНАЯ ВНЕПЕЧНАЯ ОБРАБОТКА ШТРИПСОВОЙ 

СТАЛИ ДЛЯ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

 

С. Г. Мельник, А. И. Богуцкий, Л. Ю. Назюта, В. М. Бакланский 

 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

 

Розглянуто питання застосування ковшової поліреагентної обробки 

сталі категорії X80, X100 та X120 стосовно стандартів США і 

Німеччини. Досягнення потрібних службових властивостей зазначених 

сталей передбачає застосування підготовки шихтових матеріалів, 

обробки нейтральним газом, рідкими рафінувальними шлаками, 

модифікування і мікролегування (SiCa, Ti,  Nb,  Mo, B та ін.) і корегування 

хімічного складу. Застосування поліреагентного рафінування дозволить 

виробити трубну сталь Х80, X100 та  X120 необхідної якості, 

конкурентоздатну на ринку металів 

 

Рассмотрены вопросы ковшевой полиреагентной обработки  сталей 

категорий  X80, X100 и X120 по стандартам API (США) и StЕ (Германия). 

Отмечено повышение требований к качеству штрипсовых сталей для 

труб магистральных газопроводов. Достижение требуемых служебных 

свойств стали для труб большого диаметра начинается с подготовки 

шихтовых материалов и  включает внепечную обработку металла 

нейтральным газом, жидкими рафинировочными шлаками, 

вакуумированием, модифицирование и микролегирование (SiCa, Ti, Nb, Mo, 

B и др.), корректировку химического состава. Применение полиреагентной 

ковшевой обработки конвертерной стали позволит производить трубную 

сталь категорий Х80, Х100 и Х120 требуемого качества, 

конкурентоспособную на рынке металлов 

 

Considered are the questions of the polyreagent  processing of pipes steel 

category X80, X100, X120 (API and StE) for large diameter pipelines. The 

achievement of the required service properties involves the use polyreagenting 

refining of steel in the bottling bucket including the preparation of charge 

materials, the processing of neutral gas, liquid refining slag, calcium-silicon, 

inoculation and microalloying (SiCa, Ti, Nb, Mo, B)  and the adjustment of 

chemical composition.  Application polyreagenting refining will produce pipe 

steel Х80, X100, X120 the required quality, competitive in the market of metals 
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Постоянный рост потребления углеводородов требует увеличения 

параметров их транспортировки по газо- и нефтепроводам, в том числе по 

трубам большого диаметра (ТБД) магистральных систем. Так в 1914 году 

трубы рассчитывали на давление порядка 2 бар, в 1965 году ТБД должны 

были выдерживать давление в 66 бар, с 2000 года трубы должны 

выдерживать давление до 120 бар. Диаметр труб за указанные периоды 

также возрастал, соответственно, с 400 до 900 и 1620 мм. Годовой объем 

транспортируемого по магистральным газопроводам  газа вырос за этот 

период с 80 до 52000 млн м
3
.  

Основные требования к металлу для ТБД  изложены в стандартах 

Американского института нефти (API) Соединенных штатов Америки API 

5L и Германии StE. Штрипсовая сталь для ТБД должна  иметь следующие 

прочностные характеристики: предел прочности  σв = 685МПа (API) и  σв = 

730±19МПа (StE), предел текучести σт = 559МПа (API) и σт = 612±18МПа 

(StE). Достаточно жесткие требования по содержанию вредных примесей в 

металле для ТБД: по данным обзора литературы рекомендуются 

следующие усредненные концентрации серы 0,001 % (API и StE), фосфора 

- 0,015 % (API) и 0,018 % (StE). Низкие содержания кислорода и серы в 

стали должны обеспечить снижение НВ, в основном оксидов и сульфидов.  

Опыт эксплуатации газопроводов и необходимость обеспечения 

безаварийной логистики углеводородов постоянно требовали внесения 

изменений в технологию производства трубного метала. Необходимость в 

повышении требований по давлению газа ставила задачу увеличения 

прочности металла, что приводило к появлению концепций повышения 

прочности стали и увеличения толщины стенок трубы. Для улучшения 

качества металла для труб в указанном направлении применяют его 

микролегирование, добавляя в жидкую сталь Ti, Nb, Mo, Ni, B и др. 

элементы и/или их лигатуры. В результате появления в ряде случаев 

хрупких разрушений металла трубопроводов под воздействием энергии 

сжатого газа, причиной которых являлись довольно протяженные 

трещины, в нормативную документацию были введены специальные 

испытания DWTT. Результатом испытаний DWTT является доля хрупкой и 

вязкой составляющих в изломе образца металла, определяемая визуально 

по наличию «волокна». Уделяется внимание также получению требуемого 

уровня коррозионных свойств трубного метала и достижению 

необходимой пластичности металла без существенного понижения его 

прочностных свойств. 

Требуемые свойства штрипсовой стали могут быть получены при 

помощи ковшевого полиреагентного рафинирования жидкого металла.   

Для достижения пониженных содержаний серы и фосфора 

необходимо проводить технологические операции по их снижению, 
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начиная с подготовки шихтовых материалов конвертерной плавки, в 

первую очередь передельного чугуна и металлического лома. Чугун 

должен пройти предварительную обработку магнием Мg или другими 

рафинировочными материалами (например, карбидом кальция CaC2  или 

щелочноземельными металлами).   При  такой обработке   сера переходит в 

шлак в результате процесса десульфурации, однако при  дальнейшей 

транспортировке наблюдается процесс обратного перехода серы из шлака 

в металл (ресульфурация). Для предотвращения ресульфурации 

необходимо скачивать шлак с поверхности чугуна в чугуновозных ковшах 

и наводить новый шлак, необходимый для защиты от потерь тепла 

расплавом при последующей транспортировке. Обычно технологические 

операции по подготовке чугуна проводят при помощи специального 

оборудования в специализированных отделениях. Например, на МК 

«Азовсталь» соответствующую подготовку чугуна осуществляют в 

отделениях десульфурации чугуна (ОДЧ) и скачивания шлака (ОСШ). 

Расход магния для рафинирования чугуна в ОДЧ  в зависимости от 

исходного и заданного содержания серы может изменяться  от 0,1 до 1кг 

на тонну чугуна. Подготовка металлического лома заключается в подборе 

и формировании порций низкосернистого лома известного химического 

состава. 

Металл на выпуске из конвертера в сталеразливочный ковш 

необходимо обрабатывать сформированным рафинировочным шлаком. 

Обычно активный рафинировочный шлак формируют из ТШС (СаО+СаF2) 

в примерном соотношении компонентов 3:1 или жидкого известково-

глиноземистого синтетического шлака. Для повышения эффективности 

рафинирования стали во время выпуска низкоуглеродистого полупродукта 

из конвертера в сталеразливочный ковш следует производить отсечку 

конечного конвертерного шлака. При помощи такой технологии из стали 

можно удалить от 70 до 90% серы. 

Для усреднения и лучшего рафинирования, в том числе от 

неметаллических включений (НВ), сталь надо обрабатывать продувкой 

нейтральным газом Ar c расходом не менее 40 м
3
/ час. 

Для придания оставшимся неметаллическим включениям (НВ) 

глобулярной формы надо осуществлять модифицирование стали SiCa 

(марок СК-20, СК-25 и СК-30) вдуванием с помощью пневмопитателей 

и/или  трайб- аппаратом в виде проволоки   с расходом SiCa  до 2 кг на 

тонну стали. Данная технологическая операция дополнительно снижает 

содержание серы в стали на 25% . 

Наряду с рафинированием стали следует проводить 

микролегирование (Ti, Nb, Mo, Ni, B…) и операции по корректировке ее 

химического состава. При полиреагентном рафинировании стали 
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желательно, а в ряде случаев необходимо, осуществлять ее  

ваккумирование,  при котором наряду с дегазацией металла возможно 

удаление из него до 50% НВ. 

Применение такого комплексного полиреагентного рафинирования 

наряду с возможностями последующей термообработки позволит 

производить сталь категорий X100 и  X120, которая будет иметь 

требуемые эксплуатационные характеристики. 
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УДК 669.162.149 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ 

ЧАСТИ АГЛОМЕРАТА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДОЙ ПРИ ВЫПЛАВКЕ 

ЧУГУНА 

 

А. П. Мешалкин, В. В. Турищев, В. Ю. Камкин, Н. А. Колбин 

 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Наведено результати вивчення кінетики відновлення дослідної руди 

та агломерату, комп'ютерне моделювання виплавки чавуну з різною 

часткою руди в доменній шихті і високотемпературне моделювання 

виплавки чавуну при зміні складу вихідної шихти. Показано, що заміна 

частини (не більше 30%) офлюсованного агломерату не призведе до 

збільшення витрат коксу і до зниження продуктивності печі 

 

Приведены результаты изучения кинетики восстановления опытной 

руды и агломерата, компьютерное моделирование выплавки чугуна с 

различной долей руды в доменной шихте и высокотемпературное 

моделирования выплавки чугуна при изменении состава исходной шихты. 

Показано, что замена части (не более 30%) офлюсованного агломерата не 

приведет к увеличению расхода кокса и к снижению производительности 

печи 

  

 The results of the experimental study of the kinetics of recovery of ore and 

sinter, computer simulation of smelting iron ore with different interests in the 

domain of modeling high-temperature charge and pig iron as the composition of 

the initial charge. It is shown that the partial replacement of (not more than 

30%) of fluxed agglomerate will not increase the coke consumption and reduce 

the furnace output 

  

Введение  

Предшествующие шестьдесят лет доменный процесс развивался в 

направлении увеличения доли офлюсованного агломерата в шихте, что 

обосновано рядом известных преимуществ [1], основными из которых 

являются повышение производительности печи и снижение расхода кокса. 

Этому способствовал и более благоприятный «экономический климат». 

Основными железорудными компонентами шихты современных доменных 

печей являются офлюсованный (ОА) и обычный агломерат, окатыши и 

руда. Эффективность их использования повышается при обоснованном 
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выборе их соотношений в исходной шихте с учетом недостатков и 

преимуществ этих компонентов. Негативным фактором применения (ОА), 

который проявляется при ведении плавки чугуна, является нестабильность 

его свойств и состава, обусловленная значительным отличием химических 

и физических характеристик компонентов сырой аглошихты, особенно, 

при вовлечении в процесс агломерации техногенных мелкодисперсных 

отходов с увеличенной концентрацией вредных примесей (S, P, Zn, As). 

Интервал изменения химического состава опытной руды и концентрация 

вредных примесей в исследуемой железной руде значительно меньше. 

Неоднородность химического состава шихты крайне отрицательно влияет 

на показатели доменного процесса. Согласно [2] увеличение содержания 

железа приводит к остыванию печи, что особенно нежелательно. Поэтому 

необходимо, чтобы содержание железа изменялось не более чем на 0,3-

0,5%.  

Предпочтительность использования того или иного материала зависит 

не только от содержания в них железа, основности шлаковой фазы, 

образующейся из компонентов пустой породы и флюсов, пористости, 

прочности в холодном состоянии и при восстановлении в печи, 

фракционного состава, размягчаемости и других физико-химических 

свойств, но и в большой мере определяется экономическими  факторами. 

По-видимому, одним из основных факторов, определяющих выбор 

компонентов шихты, является устойчивая тенденция повышения 

производителями цен на агломерат и окатыши. С учетом этого, характер 

дальнейшего совершенствования технологии производства чугуна 

определяется решением не только научных задач, но и вопросов 

сохранения конкурентной способности продукции на рынках сбыта. 

Обоснованное изменение состава доменной шихты с вовлечением новых 

видов железорудного сырья требует, независимо от результатов 

многочисленных исследований их свойств, полученных раннее, изучения 

характеристик опытных руд. Установлено, что для достижения 

оптимальных производительности доменной печи и удельного расхода 

кокса необходимо снижать интервал крупности кусков руды [3].  

Непрерывный доменный процесс основан на противотоке материалов 

и газов, который сопровождается взаимосвязанными процессами 

теплообмена и физико-химических превращений на различных горизонтах 

печи. Поэтому использование в составе доменной шихты дополнительных 

железорудных и флюсовых материалов, а также изменение их 

соотношений может приводить к перераспределению материалов при их 

опускании по сечению печи. Это увеличивает вероятность локальных 

концентраций отдельных компонентов шихты по сечению доменной печи, 

что приводит к необходимости повышения температуры в слое шихтовых 
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материалов, для которого характерен увеличенный интервал вязко-

пластичного состояния железорудных материалов путем увеличения 

расхода топлива. С этой точки зрения важным моментом установления 

наиболее рационального фракционного состава железорудных 

компонентов шихты и топлива является определение его влияния на 

поведение указанных материалов на горизонтах плавления и первичного 

шлакообразования с целью сближения высокотемпературных 

характеристик руды, агломерата и окатышей. Отсутствие объективной 

информации о поведении кусковой руды на характерных горизонтах 

доменной печи в условиях восстановительно-тепловой обработки 

увеличивает возможность ошибочного прогноза показателей доменной 

плавки при замене одних видов железорудных материалов другими или 

при изменении их соотношения в шихте. Для получения научной 

информации данного характера необходимо проведение комплексного 

исследования с изучением состава и свойств нового материала и 

установления его влияния на технологические параметры шлакового 

режима плавки и тепловое состояние печи.  

 

Постановка задачи  

Обоснование рационального соотношения «агломерат:руда:окатыши» 

в доменной шихте является одним из главных условий для гибкой 

организации производственного процесса. На современном этапе развития 

для металлургических комбинатов, использующих при выплавке чугуна 

ряд материалов других предприятий - поставщиков, актуальной задачей 

является уменьшение зависимости результатов их работы от ценовой 

политики производителей агломерата, окатышей и др. материалов. 

Использование новых железорудных материалов при выплавке чугуна 

возможно после комплексной оценки их металлургической ценности, 

определяющей уровень их качества, и последующего экспериментального 

исследования влияния их ввода в шихту на показатели доменного процесса 

для установления наиболее рационального соотношения компонентов 

исходной шихты.  

 

Изложение материала и обсуждение результатов исследования  
Исходя из поставленной задачи вовлечения в состав железорудного 

сырья доменной плавки нового материала, проведен комплекс 

исследований по установлению металлургической ценности опытной руды 

залежи «Дружба» ПАО «Евраз-Сухая Балка». Установлено, что 

содержание Feобщ в проанализированных пробах руды колеблется в 

широких пределах от 56 до 68%, что характерно, согласно [3] для 

гематито-гидрогетитовых руд (гетита). Удельный вес опытной руды, 
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установленный по трем замерам, составил 49,2 кН/м
3
, что является 

косвенным доказательством соответствия исследуемой руды указанному 

типу руд (удельный вес по [4] изменяется в интервале 42,8-48,3 кН/м
3
). 

Другим доказательством соответствия этому типу является и 

приблизительное соответствие п.п.п.(~ 4,4% при 900°С) количеству 

гидратной влаги, содержащейся в гетитовой руде. По временному 

сопротивлению сжатию руды этого типа автор относит к слабым. 

Поликристаллические соединения (кристаллизационные связи), 

образование которых обусловлено действием химических сил в точках 

контакта кристаллов оксидов железа и кремния, характерны для плотных и 

твердых богатых железных руд.   

При проведении комплексного исследования определены, обобщены и 

проанализированы характеристики опытной железной руды. Характер и 

величина пористости руды во многом предопределяет поверхность 

взаимодействия газообразного восстановителя с оксидами руды. Общая 

пористость руды (Q), определялась из соотношения, %:   

Q = (ρ ист.р – ρ каж.р) 100 / ρ ист.р ,                                                                (1)  

где ρ ист.р - истинная плотность руды, г/см
3
, т.е. масса абсолютно 

плотного вещества руды (при отсутствии пор) в 1 см
3
; ρ каж.р - кажущаяся 

плотность руды, г/см
3
, т. е. масса пористого вещества руды в 1 см

3
. 

Средняя величина пористости по трем опытным образцам руды составила 

около 5 г/см
3
 (офлюсованного агломерата ЮГОКа – около 25,5 г/см

3
).   

Экспериментально с применением метода термогравиметрии 

исследована кинетика восстановления образцов опытной руды и 

офлюсованного агломерата ЮГОК, используемого в данное время на 

ПАТ«Евраз - ДМЗ им. Петровского». Химические составы компонентов 

доменной шихты приведены в таблице 1. Опытная руда представлена 

фракцией 10-16 мм.  

  

Таблица 1 Химический состав агломерата ЮГОК,%  

Feобщ SiO2 CaO MgO Al2O3 FeO Fe2O3 P MnO S п.п.п 

56,2 8,5 10,9 0,62 0,94 13,3 65,41 0,03 0,05 0,023  

63,36 1,52 2,94 2,94 0,84 30,78 56,19 0,062 0,04 0,032 4,2 

 

Были исследованы кинетические зависимости степени восстановления 

офлюсованного агломерата и опытной руды фракции 7-10 мм, 

достигаемые при температуре 900°С в условиях восстановления 

водородом. Наблюдалось ускорение восстановления агломерата, что 

объясняется значительно большей  (~ в 5 раз) его пористостью, 

увеличивающей интенсивность диффузионных процессов тепло - и 

массопереноса при восстановлении материалов газом. Агломерат при 
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температуре 1100°С по данным [1, 5] восстанавливается хуже, чем при 

1000°С (при одинаковом содержании FeO), что вызвано более 

интенсивным его размягчением при более высоких температурах, что 

приводит к снижению пористости агломерата. В этих условиях оксиды 

контактируют с газом только на поверхности куска. При условии 

несколько более высоких температур размягчения опытной руды с более 

низкой исходной пористостью можно ожидать выравнивания скоростей 

восстановления обеих материалов в условиях доменной  плавки.  

Температурный   интервал   размягчения опытной руды и агломерата 

(t разм – tплав), установленный при нагревании образцов этих материалов в 

печи сопротивления, составил для руды 1320 – 1380°С; для офлюсованного 

агломерата - 1240 - 1320°С. С учетом более высокой температуры 

плавления руды и, при этом, более низкого температурного интервала 

(размягчение – плавление), который на 40°С меньше, чем для агломерата, 

можно ожидать лишь незначительного увеличения энергетических затрат 

на весь процесс выплавки чугуна с использованием в шихте опытной руды. 

Более высокая температура размягчения руды, по сравнению с 

агломератом, приведет к расширению интервала температур, при котором 

будет происходить восстановление оксидов железа без влияния эффекта 

закрытия пор расплавленным материалом.   

Уменьшение фракции исследуемых материалов в 2 раза (3-5 мм) 

существенно снизило различие в скоростях восстановления опытной руды 

и офлюсованного агломерата при тех же условиях эксперимента. 

Очевидно, в эксперименте это связано с уменьшением пористости более 

мелких фракций агломерата, полученных после дробления и рассева 

исходного материала.    

Полученные данные по восстановимости исследуемых компонентов 

доменной шихты с большой степенью достоверности подтверждают 

возможность равноценной замены агломерата рудой. Основываясь на 

обобщенных данных эксперимента и приведенных в литературе, а также, 

учитывая определяющее влияние фракционного состава железорудных 

материалов и их пористости на скорость их восстановления и 

газопроницаемость столба шихты, можно получить приближенное 

соотношение размеров руды и агломерата в исходной шихте: агломерат – 

30-40 мм; руда – 15-20 мм; окатыши – 10-20 мм.  

Такое соотношение фракционного состава компонентов приведет в 

условиях доменной плавки к выравниванию скоростей восстановления 

руды и агломерата. Учитывая более низкую пористость рудных кусков, 

можно ожидать увеличение доли прямого восстановления для рудного 

материала. Соответствующее уменьшение степени газификации углерода 

топлива (доли косвенного восстановления) позволит несколько снизить 
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расход кокса. Полученные данные о кинетике восстановления  

железосодержащих компонентов исходной доменной шихты различного 

фракционного состава, их пористости и размягчаемости являются 

экспериментальным обоснованием возможности практически равноценной 

замены агломерата опытной рудой.   

Таким образом, оценка физико-химических характеристик 

компонентов исходной доменной шихты различного фракционного состава 

и кинетики их восстановления свидетельствует об их практически полной 

пригодности для использования в доменном процессе при замене 

определенной части офлюсованного агломерата.  

Методом компьютерного моделирования (программа ORACUL) для 

условий, приближенных к условиям доменной печи, установлено наиболее 

рациональное количество вводимой в шихту опытной руды, влияние 

расхода кокса на показатели плавки; определены равновесное 

распределение компонентов в металлической и шлаковой фазах при 

изменении количества руды и тепловой нагрузки. Моделирование 

доменной плавки позволило оценить поведение тех либо иных материалов 

применительно к условиям равновесия. Расчеты проводились для 

температуры 1700К при давлении на колошнике равном 1,2 и 2,0 атм. 

Расчеты проведены на 100 кг железосодержащей части шихты (агломерат - 

100%; либо агломерат с различной долей руды и руда – 100%). Данные 

расчета выплавки чугуна с использованием в шихте опытной руды и 

офлюсованного агломерата в различных соотношениях показывают, что 

увеличение в доменной шихте доли опытной руды до 100% приводит, 

согласно расчету, к повышению содержаний серы и фосфора. При 

использовании шихты только из офлюсованного агломерата Р – 0,0504% и 

S – 0,0006%; при соотношении руда: агломерат 1:1- Р – 0,073 % и S – 

0,00095 %. Увеличение в шихте руды до 100 % содержание фосфора и 

серы составляет 0,09325 и 0,00158 % соответственно. Основной причиной 

повышения содержаний фосфора и серы в чугуне при замене агломерата 

рудой является снижение количества образующейся при этом шлаковой 

фазы. На 100 кг исходной шихты при работе только с агломератом масса 

шлака равна 21,88 кг; при использовании только руды – 10,40 кг, что 

соответственно уменьшает полноту перевода этих вредных примесей из 

чугуна в шлак за счет снижения сульфидной емкости шлаковой фазы.  

Анализ диаграмм состояния системы CaO-SiO2-Al2O3-MgO [6] 

свидетельствует о значительном повышении температуры плавления 

шлака при увеличении в нем содержания MgO от 3 до 28 % с 1390 до 

1850°С.  

Таким образом, на основании анализа результатов аналитического и 

экспериментального исследования можно рекомендовать увеличение доли 
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опытной руды в доменной шихте только до 30%. Дальнейшее ее 

увеличение требует корректировки шлакового режима путем присадки 

материалов, снижающих температуру плавления и увеличивающих 

количество шлака, например шамотного боя и других материалов.   

Проведена количественная оценка эффективности замены агломерата 

рудой и ее влияния на тепловой и шлаковый режимы доменного процесса. 

Составы шихт проплавляемых на модели активной зоны печи были 

аналогичны шихтам, используемым ранее при компьютерном 

моделировании процесса. При использовании шихты, в состав которой 

введено 30% опытной руды взамен равноценной части агломерата, 

экспериментально установлена и подтверждена рациональность такой 

замены. Без увеличения расхода кокса, получено снижение количества 

шлаковой фазы на 22 % , выход железа вырос на 2,75 % без увеличения 

содержания серы и фосфора по сравнению с текущими данными работы 

доменной печи № 3 ПАО «Евраз – ДМЗ им. Петровского».    

Исходя из данных опубликованных в [7], основной причиной  

повышения расхода топлива может быть увеличение неравномерности 

газораспределения, одной из причин  которого является не оптимальность 

гранулометрического состава компонентов, особенно, при замене 

агломерата рудой.  

Несоблюдение этого важного условия приводит к увеличению потерь 

теплоты с доменным газом. Нельзя не согласиться и с мнением автора этой 

работы о том, что минимальный расход топлива в доменном процессе 

может быть  достигнут только при совместном развитии процессов 

прямого и косвенного восстановления при определенном соотношении 

показателей газификации углерода кокса и прямого восстановления. При 

замене части агломерата опытной рудой, физико-химические свойства 

которой отличаются, следует ожидать некоторого снижения показателя 

газификации, что соответственно приведет к уменьшению потерь 

химической и физической теплоты с доменным газом. При этом 

требуемый расход кокса уже будет определяться из условий снижения 

роли косвенного и увеличения роли прямого восстановления при 

оптимальном фракционном составе агломерата, руды и кокса. В этом 

случае изменение расхода топлива может быть установлено на основе 

анализа изменения отношения расхода дутья к суммарному расходу 

углерода кокса.  

В свою очередь, газопроницаемость столба шихтовых материалов во 

многом зависит от прочностных свойств руды и агломерата. При 

использовании в качестве железорудной составляющей только агломерата, 

благодаря более высоким скоростям восстановления Fe2O3 до Fe3O4 и 

Fe3O4 агломерата до FeO,  можно ожидать более интенсивное 
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растрескивание и разрушение кусков агломерата, в сравнении с кусками 

железной руды. Образующаяся при этом мелочь (0-3мм) будет 

перевеиваться из участков интенсивного потока газов на участки с 

меньшим по интенсивности газовым потоком. Это приведет к ухудшению 

ровного хода печи и в итоге – к снижению технико-экономических 

показателей процесса. При нагреве кусков опытной руды в условиях печи 

сопротивления с графитовым нагревателем вплоть до температуры ее 

плавления растрескивания образцов не зафиксировано. Поэтому, исходя из  

важности выбора оптимального фракционного состава исходной шихты, 

что является одним из радикальных мероприятий, обеспечивающих 

экономичную работу доменной печи, для уменьшения отрицательного 

влияния фракционного состава шихты на ход доменной плавки 

необходимо загружать в печь компоненты, незначительно отличающиеся 

по размеру кусков.  

Очевидно, что только при этом условии можно обеспечить наиболее 

равномерную газопроницаемость столба шихты на всех горизонтах печи и, 

как следствие этого, рациональное распределение газового потока по 

сечению печи. Поскольку практически куски материалов не могут быть 

одинаковых размеров, необходимо установить допустимые пределы 

колебаний по крупности для различных составляющих шихты. Можно 

предположить, что для новых условий выплавки чугуна максимальный 

размер кусков рудной части шихты составлял 20-30 мм, а минимальный 10 

мм; размер кусков кокса и известняка должен быть в пределах 25 - 50 мм 

(размер окатышей обычно 10-20 мм). Учет этих определяющих факторов 

при установленном оптимальном расходе кокса, не ухудшающем 

газопроницаемость столба шихтовых материалов, позволит сделать 

обоснованные рекомендации о наиболее рациональном соотношении в 

исходной шихте руды и агломерата без нарушения теплового и шлакового 

режимов выплавки чугуна.  

Необходимость корректирования шихты при замене агломерата рудой 

может быть вызвана изменением химического состава руды, агломерата, 

кокса или изменением их прочности, ситового состава и насыпной массы. 

При этом принимают следующие меры: при увеличении влажности кокса - 

соответственно уменьшению количества углерода снижают рудную 

нагрузку или загружают дополнительное количество кокса; при 

увеличении или уменьшении содержания золы и серы в коксе - 

корректируют основность шлака и, исходя из нагрева печи, рудную 

нагрузку; при ухудшении механических показателей кокса (увеличение 

истираемости, снижение барабанной пробы и др.) - уменьшают рудную 

нагрузку. В случае изменения содержаний железа и кремнезема в сырых 

материалах изменяют, с учетом теплового состояния печи, количество 
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руды и известняка. При работе на полностью офлюсованном агломерате 

основность шихты корректируется добавкой небольшого количества 

железной руды или известняка.   

При работе доменной печи на шихте с увеличенной долей руды (с 

соответствующим и равноценным по железу уменьшением количества 

офлюсованного агломерата) для предотвращения нарушения теплового и 

шлакового режимов необходимо корректировать шихту. Корректировка 

шихты по основности обычно производится дополнительным вводом 

известняка, но, исходя из высокого модуля основности пустой породы 

опытной руды, необходимости в ней нет.   

Реализация этой технологии с увеличенной долей руды в исходной 

шихте даст возможность получать чугун с пониженным содержанием 

кремния. Это в полной мере соответствует требованиям современной 

ресурсо – и энергосберегающей технологии производства стали в 

конвертерах с малым количеством шлака и, соответственно, с меньшим 

количеством флюсующих материалов, меньшими потерями железа и 

тепла, с облегчением организации получения стали  с минимальным 

содержанием нежелательных примесей [8, 9].  При этом исключается 

проведение предварительной десиликонизации чугуна в ковше.  
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Национальная металлургическая академия Украины 

 

У статті викладено результатів дослідження впливу елементного 

складу залізовуглецевого розплаву на ефективність процесів десульфурації. 

Встановлено позитивний вплив на процеси видалення сірки C, Si, Al, N та 

Н; негативний – Mn, Cr, Ni, Cu, Pb та Sn; нейтральний – Со 

 

В статье изложены результаты исследования влияния элементного 

состава железоуглеродного расплава на эффективность процессов 

десульфурации. Установлено положительное влияние на процессы 

удаления серы C, Si, Al, N и Н; отрицательный – Mn, Cr, Ni, Cu, Pb и Sn; 

нейтральное – Со 

 

The article presents the results of the study of the impact carbon-iron melt 

composition on desulfurization efficiency. It was found the positive impact on 

the process of sulfur removing the concentration of C, Si, Al, N and H; and 

negative – Mn, Cr, Ni, Cu, Pb and Sn; neutral – Co 

 

Постановка задач исследования 

На современном этапе развития металлургического производства 

остро становиться проблема обеспечения производства металлическим 

ломом, что связанно с развитием технологий непрерывной разливки стали, 

а также конъюнктурными проявлениями международного рынка 

металлургического сырья. Данный аспект частично решается за счет 

рециркуляции вторичного металлического лома, который содержит 

вредные примеси цветных металлов (меди, никеля, хрома и др. 

легирующих элементов). При этом влияние их содержания на полноту 

протекания рафинировочных процессов, в частности на эффективность 

процесса десульфурации расплава, при выплавке стали является 

малоизученным. Поэтому целью данной работы является изучение 

влияния примесного состава железоуглеродистого расплава на полноту 

протекания процесса десульфурации при взаимодействии металлической 

фазы со шлаковой. 
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Теоретические предпосылки и методика исследования 

Процесс десульфурации железоуглеродистых расплавов в плавильных 

агрегатах протекает непосредственно на границе раздела металл-шлак. С 

физико-химической точки зрения данный процесс включает несколько 

различных стадий и может быть описан суммарным уравнением процесса 

десульфурации: 

 

       S CaO Fe FeO CaS   
.                                 (1) 

 

При этом константа данной реакции может быть рассчитана 

следующим образом: 

 

 

     CaOFeS

CaSFeO

S
aaa

aa
K




 .                                        (2) 

 

Учитывая, что значение KS определяется активностями компонентов в 

металлической и шлаковой фазах, то в первом приближении полнота 

протекания процессов десульфурации может быть оценена по величине 

активности серы в расплаве, рассчитанной по формуле [1]: 

 

    SS fSa  ,                                                   (3) 

 

где [S] – концентрация серы в расплаве; 

fS – коэффициент активности серы в расплаве, определяемый исходя 

из значений параметров взаимодействия и концентраций других примесей 

в расплаве (параметры взаимодействия элементов взяты из источника [2, 

3]). 

В ходе проведения аналитическо-расчетного исследования было 

оценено влияние концентрации углерода, марганца, кремния, хрома, меди, 

никеля, свинца, алюминия, олова, фосфора, кобальта, азота, водорода и 

серы на глубину протекания процессов десульфурации 

железоуглеродистого расплава. Состав железоуглеродистого расплава, 

принятый за базовый представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Базовый химический состав железоуглеродистого 

расплава, % 

C Si Mn S P Cr, Ni, Cu, Al, Pb, Sn, Co, H, N 

0,2 0,15 0,5 0,025 0,03 0 
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Результаты исследований 

Зависимости активности серы от содержания рассматриваемых 

примесей в расплаве представлены на рис. 1 – 3.  

 

 
 

Рис. 1 Влияние содержания углерода, кремния, марганца, хрома и никеля 

на активность серы в расплаве 

 

 
 

Рис. 2 Влияние содержания меди, фосфора, алюминия, свинца, олова и 

кобальта на активность серы в расплаве 
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Рис. 3 Влияние содержания азота и водорода в расплаве на коэффициент 

активности серы 

 

Установлено, что положительно влияют на активность серы в 

расплаве такие примеси, как углерод, кремний, алюминий. Их 

положительное влияние на физико-химические процессы удаления серы 

связаны, в первую очередь, с их способностью снижать активность 

оксидов железа [4]. 

Повышение содержания марганца, хрома, никеля, свинца, олова и 

меди приводит к снижению активности серы в расплаве и, как следствие, к 

снижению эффективности процесса удаления серы из расплава в 

соответствии с реакцией (1). Отрицательное влияние марганца и хрома 

обусловлено его перераспределением между металлом и шлаком, что 

приводит  к повышению окисленности шлака и, как следствие, металла [5]. 

Никель, свинец и олово в рассмотренных условиях, выступают в роли 

поверхностно активных веществ [4], которые снижают скорость 

массопереноса атомов серы к месту протекания процессов десульфурации. 

Концентрация кобальта практически не влияет на активность серы в 

расплаве, что может быть связано с близостью строения его атома к атому 

железа [6]. 

Влияние азота и водорода в составе железоуглеродистого расплава на 

активность серы определено как положительное вследствие того, что они 

являются поверхностно активными веществами с атомным радиусом, 

значительно меньшим, чем у серы [6]. Поэтому их наличие приводит к 

улучшения процессов массопереноса атомов серы к месту протекания 

процессов десульфурации. Кроме того, повышается вероятность  удаления 

серы в газовую фазу [7], доля которой будет значительно возрастать по 
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мере увеличения выделения расворенного азота и водорода в 

конденсированную фазу.  

 

Вывод 

Проанализировано влияние элементного состава железоуглеродистого 

расплава на активность серы при температуре 1600°С. Определено 

положительное влияние на процесс десульфурации углерода, кремния, 

алюминия, азота и водорода; отрицательное – марганца, хрома, никиля, 

меди, свинца и олова; нейтральное – кобальта. 
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Методом магнетронного розпилення в вакуумі отримані нано- і мікро 

розмірні поверхневі шари срібла на плоских і дротяних підкладках NiTi і 

SiO2. Структуру і склад зразків визначали за допомогою СЕМ, Оже-

спектроскопії і рентгенівської діфрактрометріі. На товщину і структуру 

поверхневих шарів впливають дистанція і час напилення 

 

Методом магнетронного распыления в вакууме получены нано- и 

микроразмерные поверхностные слои серебра на плоских и проволочных 

подложках NiTi и SiO2. Структуру и состав образцов определяли с 

помощью СЭМ, Оже-спектроскопии и рентгеновской дифрактрометрии. 

На толщину и структуру поверхностных слоев влияют дистанция и время 

напыления 

 

Nano- and microdimensional silver surface layers were created by method 

of magnetron sputtering in vacuum on flat and wire NiTi and SiO2 substrates. 

Structure and composition of samples were defined by SEM, AES and x-ray 

diffractometry. Thickness and structure of surface layers are influenced by a 

sputtering distance and time 

 

Введение 

Ярким примером биомеханически совместимых материалов является 

группа сплавов на основе никелида титана NiTi, проявляющая подобие 

живым тканям [1-3]. Особенно он интересен при создании иплантатов типа 

«стент» и КАВА-фильтр, т.к. наличие у него эффекта памяти формы 

обеспечивает «самораскрывание» изделия, способствуя меньшим 

габаритам имптантатов в состоянии доставки, устранению необходимости 

в дополнительных средствах их развертывания и замедлению этого 

процесса, что в конечном счете приводит к менее травматическому 
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эффекту операций. Но в состав этого материала в значительной степени 

входит токсичный никель, способный влиять на окружающие ткани прямо 

с поверхности имплантата или выделяться в агрессивные физиологические 

среды в результате коррозии, что ведет и к разрушению изделия, и к 

интоксикации организма [1, 4 - 9]. 

Разработка слоистых композиционных материалов позволяет 

эффективно сочетать желаемые эксплуатационные характеристики 

компонентов, что в настоящее время перспективно во многих сферах 

человеческой жизнедеятельности [10 - 17]. Достаточно популярным 

методом создания таких композитов является физическое осаждение в 

вакууме, особенно разновидности магнетронного распыления [15 - 26]. 

В качестве новой поверхности при использовании нитинола в роли 

основы должен выступать материал с высокой коррозионной стойкостью и 

биосовместимостью. Одним их подходящих кандидатов является серебро, 

кроме того проявляющее антибактериальную, противоопухолевую и т.д. 

активность [27 - 29]. 

 

Постановка задач исследования 

Целью данной работы являлось исследование закономерностей 

получения  слоистых композиционных материалов с основой из нитинола 

и поверхностными слоями из серебра методом магнетронного распыления. 

 

Методика проведения исследований 

Одномерный композит «подложка – поверхностный слой», получали 

на комплексе Torr International  с использованием метода магнетронного 

распыления в газовой среде аргона при остаточном и рабочем давлениях ~ 

4х10-4 Па и ~ 0,4 Па, соответственно. Для очистки, активации и полировки 

поверхности подложки проводилась бомбардировка ионами аргона с 

параметрами разряда Uе = 900 В, Iе = 80 мА – предварительное ионное 

травление (ПИТ). 

Получение поверхностных слоев проводилось при условиях процесса: 

магнетрон на постоянном токе, I ≈ 865 мA, U ~ 830 В, время распыления 20 

и 30 мин, дистанция напыления (расстояние от мишени до подложки) 70 – 

160 мм. Температура на поверхности подложек при любом режиме не 

достигала 150 
о
С. 

В качестве материала поверхностного слоя биосовместимых 

композитов использовалось металлические серебро. Для отработки 

процессов создания слоистых композитов в качестве основы выступали 

пластины и проволоки из микро- и наноструктурного никелида титана и 

SiO2. Кремниевые подложки также представляют интерес, как основа для 

получения функциональных материалов широкого спектра назначения (в 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

760 

 

оптике, электронике и др.).  Подложки из нитинола подвергали 

последовательной шлифовке поверхности наждачной бумагой от 180 до 

1000 grit с конечной обработкой пастой ГОИ.  

Для определения фазового состава использовали рентгеновский 

дифрактометр "Ultima IV" фирмы "Ригаку" в CuKα - излучении. Фазовый 

анализ осуществлялся в программном комплексе PDXL с использованием 

базы данных ICDD. Морфологию поверхности и исследования послойного 

элементного состава исследовали на сканирующем электронном 

микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA II SBU, снабженном приставкой для 

энергодисперсионного анализа INCA Energy и Оже-спектрометре JAMP-

9500F фирмы JEOL в сочетании с ионным травлением при бомбардировке 

аргоном под углом 30
о
. 

 

Результаты исследований 

Упрощенно в случае магнетронного распыления происходит процесс 

кинетического выбивания атомов с поверхности твердого тела (мишени) за 

счет передачи им импульсов бомбардирующих эту поверхность ионов 

рабочего газа и вбивания распыленных атомов на поверхность другого 

тела (подложки). При этом работа магнетронной системы обеспечивается 

множеством технологических параметров, каждый из которых может 

влиять на процесс распыления и характер создаваемого материала. В 

данной работе были исследованы такие параметры, как время и дистанция 

напыления, состояние подложки. 

Общая закономерность изменения состава композитов, полученных в 

данной работе на SiO2 подложке по глубине примерно одинакова и 

показана на примере композита со стеклянной подложкой: у внешней 

грани располагается слой с содержанием серебра и углерода около 40-50 и 

50-60 ат.%, соответственно (появление этого слоя является совершенно 

неожиданным и требует дальнейших исследований процесса распыления), 

глубже лежат поверхностный слой, состоящий только из материала 

распыляемой мишени (серебра), переходный слой (содержащий элементы 

как подложки, так и напыляемого вещества) и объем самой подложки.  

Непосредственно на нитиноле формируются поверхностные слои 

только из серебра, по толщине сходные со слоями на SiO2, отражаясь на 

рантгенограмме характерными пиками (рис. 1) [30]. При времени 

напыления 20 мин основной фазой является Ag, но видны следы и 

нитиноловой подложки за счет усреднения данных по глубине. В 

композите, полученном за 30 мин, наблюдаются уже только пики серебра в 

связи с закономерным ростом толщины поверхностного слоя. 
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б 

Рис. 1 Рентгенограммы композитов «серебро-нитинол», полученных за  

а) 20 мин и б) 30 мин напыления при дистанции 150 мм 

 

Образование переходного слоя связано с тем, что в результате 

магнетронного распыления атомы и ионы напыляемого вещества не просто 

конденсируются на поверхности подложки, а подлетают к ней с некоторой 

избыточной энергией, и их контакт приводит к ряду межчастичных 

взаимодействий: «вбивания» напыляемых атомов и ионов, «выбивания» 

ими (при упругом или неупругом взаимодействии с передачей или нет 

своей дополнительной энергии) и повторного осаждения или наоборот 

«заглубления» в структуре подложки поверхностных частиц (как 

элементов подложки, так и ранее осажденных), образования радиационных 

дефектов, стимулирующих взаимную диффузию элементов осажденного 

слоя и подложки на их границе раздела, и т.д. Таким образом, происходит 

постоянное перемешивание мобилизованных частиц и напыляемого 
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вещества, и поверхностной зоны подложки, испытывающих 

неоднократные соударения и приведенных в хаотическое движение у (в) 

поверхности подложки. В конечном итоге поверхностная зона становится 

достаточно насыщена напыляемым веществом, чтобы ее взаимодействие с 

новыми потоками атомов и ионов приводило к формированию уже 

поверхностного слоя композита.  

Согласно  рис. 2 толщина переходного слоя на SiO2 меньше по 

сравнению с чисто металлическими композиционными материалами: 60-

120 нм и около 200 нм, соответственно, что говорит о неохотном взаимном 

проникновении металлических и керамических компонентов друг в друга. 

Тем не менее наличие этого слоя достаточно ярко выражено, что должно 

способствовать высокой адгезии компонентов. 

 

 
 

Рис. 2 Зависимость толщины поверхностных слоев в образце 

«серебро/никелид титана», полученном за 20 мин распыления,  

в зависимости от дистанции напыления 

 

Было исследовано влияние дистанции напыления на структуру 

поверхности получаемых слоистых композитов. С увеличением дистанции 

напыления больший объем напыляемого вещества рассеивается в сторону 

от подложки: согласно своей траектории, или сталкиваясь с частицами газа 

и теряя энергию направленного движения. При прочих равных условиях 

суммарная толщина слоев и толщина каждого слоя закономерно 

увеличивается при меньшем расстоянии от мишени до подложки (рис. 2). 
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Морфология новой поверхности независимо от условий напыления 

полностью повторяет состояние подложки. 

В ходе работы отмечено, что наблюдается незначительное напыление 

материала с обратной стороны подложки (рис. 3 – около половины 

толщины соответствующих слоев на прямой стороне), что также можно 

объяснить большой дистанцией напыления: при преодолении больших 

расстояний распыляемые частицы полностью теряют дополнительную 

энергию и направленное движение и замедляются до тепловых скоростей, 

соответствующих температуре газа, начиная двигаться, как любые атомы в 

газообразном состоянии, и могут конденсироваться на обратной стороне 

подложки при столкновении с ней [10]; в результате многократных 

столкновений и отражений на атомах рабочего газа также существует 

вероятность попадания на обратную сторону подложки распыляемых 

атомов, еще не потерявших всю кинетическую энергию.  

 

 
 

Рис. 3 Зависимость толщины поверхностных слоев в образце 

«серебро/никелид титана», полученном за 20 мин распыления,  

в зависимости от дистанции напыления  

на обратной напыляемому потоку стороне 

 

Заметно, что толщины слоев менее линейно изменяются в 

зависимости от расстояния мишень-подложка чем на прямой стороне. 

0

100

200

300

400

70 90 110 130 150

Т
о
л

щ
и

н
а
 с

л
о
я

, 
н

м
 

Дистанция напыления, мм 

суммарная толщина 

толщина 

углеродсодержащего 

слоя 

толщина 

переходного слоя 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

764 

 

При этом на SiO2 в отличие от нитиноловых композитов наблюдается 

отсутствие чисто серебряного слоя, уступающего комбинации 

серебро/углерод, а толщина переходного слоя примерно одинакова на 

обеих сторонах образца. 

 

Выводы 

Методом магнетронного распыления в вакууме были получены нано- 

и микроразмерные многослойные композиционные материалы с 

поверхностными слоями серебра на плоских и проволочных подложках из 

никелида титана и SiO2. Показано наличие переходного слоя. 

Поверхностный слой на подложке SiO2 делится на 2 примерно равные по 

толщине зоны: внешнюю, содержащую смесь из серебра и углерода в 

соотношении почти 1:1, и внутреннюю из чистого серебра. На нитиноле 

формируется слой из чистого серебра, той же протяженности, что и на 

керамической подложке. 

Обнаружено, что при прочих равных условиях суммарная толщина 

слоев и толщина каждого слоя закономерно увеличивается при меньшем 

расстоянии от мишени до подложки. Морфология новой поверхности 

независимо от условий напыления полностью повторяет состояние 

подложки. Показано, что при дистанциях 70 – 160 мм наблюдается 

небольшое напыление на обратную направлению распыляемого потока 

сторону подложки, причем толщина образующихся слоев также зависит от 

расстояния мишень-подложка. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 15-33-70006 «мол_а_мос» 

и 14-29-10208 «офи_м». 
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ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

 

В. В. Несін 

 

ДП «Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України» 

 

Візуально-оптичний контроль. Навчальний зразок. Дефекти. 

Ідентифікація та оцінка якості. Навчання 

 

Визуально-оптический контроль. Учебный образец. Дефекты. 

Идентификация и оценка качества. Обучение 

 

Visual testing. A standard is educational. Defects. Studies 

 

Вступ 

Підготовка, атестація та сертифікація персоналу з візуально-

оптичного методу неруйнівного контролю якості передбачається різними 

документами як на національному рівні в Україні, так і  в міжнародній 

діяльності [1 – 4]. 

Умовні сектори промисловості за темою дослідження діють в усіх 

представлених в Україні системах сертифікації персоналу з неруйнівного 

контролю якості. Перелік секторів наведений у таблиці 1. 

Сертифіковані фахівці І рівня здійснюють операції з контролю. 

Висновку про якість проконтрольованого об'єкта не видають. Фахівці ІІ 

рівня, на підставі вимог нормативних документів видають юридично 

обґрунтовані висновки про якість. ІІІ рівень кваліфікації у досвідчених 

фахівців, що мають широкі повноваження, щодо контролю якості. Вони 

мають компетенцію не лише здійснювати контрольні операції, видавати 

обґрунтовані висновки, але й самі складають методики контролю [5]. 

Практичній складовій підготовки персоналу приділяється значна 

увага в правилах сертифікації і в наукових роботах [6, 7]. ISO 9712:2012 4 

передбачає для виявлення дефектів та для складання звіту значення 

вагового коефіцієнту у бальній оцінці практичного екзамену до 45% для 

фахівців І рівня та до 55% для фахівців ІІ рівня кваліфікації. 

Зважаючи на тенденцію до заміни в Україні стандартів виданих до 

1992 року [8], питання обґрунтованості висновків про якість 

проконтрольованих об'єктів є актуальним. 
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Таблиця 1 Вибрані сектори промисловості 

№ 

п/п 

Умовне позначення 

документа, що описує 

процедуру сертифікації 

персоналу з неруйнівного 

контролю 

Номери та/або назви секторів 

промисловості, що стосуються 

дослідження 

1. 
НПАОП 0.00-1.63-13 1 

ПМГ 21-97 2 

Сектор 1 «Литво» 

Сектор 2 «Поковки, прокат, листи» 

Сектор 4 «Труби» 

Сектор 5 «Металовироби та 

напівфабрикати» 

2. СТТУ УТНКТД 01-2000 3 

Сектор «Литво» (c) 

Сектор «Поковки» (f) 

Сектор «Труби і патрубки» (t) 

Сектор «Прокат» (wp) 

3. ISO 9712:2012 4 

Сектор а) «Литво» 

Сектор b) «Ковка» 

Сектор d) «Труби» 

Сектор e) «Прокатана продукція» 

 

Різноманіття відхилень, що виявляються фахівцями з візуально-

оптичного методу неруйнівного контролю (VT), залежить від шляху 

обробки та формування контрольованого об'єкту (Рис. 1) [8, 9]. Виявлення 

та правильна ідентифікація відхилень фахівцями з VT – можливе лише за 

умови наявних знань, відпрацьованих вмінь та стійких навиків. Набуття 

знань, вмінь та навиків здійснюється як в процесі навчання за професією 

так і шляхом спеціальної підготовки до атестації. 

 

Постановка задач дослідження 

Питанням ґрунтовної практичної підготовки фахівців з контролю, з 

точки зору формування стійкого навику ідентифікації дефектів, правильної 

оцінки виявлених відхилень та методам реалізації практичного інтенсивного 

короткотермінового навчання фахівців  з візуально-оптичного контролю 

якості металургійної продукції – присвячена ця робота. 

 

Методика проведення експериментів 

Візуально-оптичний контроль, як органолептичний метод, 

здійснюється у визначених умовах (Рис. 2) [10, 11]: 

1) освітленість ≥ 500 люксів. Досягається природним освітленням або 

створюється штучно загальним, місцевим або комбінованим освітленням. 

Перевіряється рівень освітлення – люксметром. 
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2) Відстань до поверхні об’єкта контролю близько 600 мм; 

3) Спостерігання проводиться нормально (90
0
) або під кутом не 

меншим за 30
0
, щоб упередити неправильну інтерпретацію результатів. 

Загальний вигляд основних інструментів з візуального контролю 

представлений на Рис. 3 11: 1) Універсальний шаблон зварника УШС-3; 

2) Лупа ЛП-3; 3) Лупа ЛП-10; 4) Лупа вимірювальна ЛИ-3-10; 5) 

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,02 з глибиноміром; 6) Лінійка металічна Л-

300; 7) Набір радіусних шаблонів; 8) Кутник металічний; 9) Дзеркало 

поворотне. Крім зазначених, використовують інструменти: ліхтарик 

мініатюрний, набір шаблонів для контролю зазорів, лупи з під світкою та 

ін. 

 

 
 

Рис. 1 Внесення дефектів у виріб 

 

Внесення шкідливих (S, P) та 

(або) тих, що погано 

виводяться, легуючих 

елементів (Cu) в матеріал 

Дефекти термообробки 

Дефекти зварювання 

Дефекти механічної обробки 

Дефекти лиття 

Дефекти прокату 

Готовий виріб 

 

Термічна обробка 

Зварювання  

Механічна оброботка 

Кування 

 

Штампування  

Прокат 

Лиття  

Формування відливків  

Формування чушок  

Подрібнення 

Добуток руди 
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Перевірка або набуття навичок роботи з інструментами здійснюється 

у ході виконання лабораторних робіт з неруйнівного контролю 12, 13. 

Використовуються спеціальні багатофункціональні навчальні зразки з 

імітацією дефектів типу «пора одиночна», «ланцюжок пор», «скупчення 

пор» (Рис. 4), спеціальні кутові зразки (Рис. 5). 

В процесі навчання використовуються різноманітні плакати 14 – 16, 

навчальні зразки 17, 18 литих деталей (Рис. 6), прокату, зварних з’єднань 

(Рис. 7). 

 

 
 

Рис. 2 Умови для виконання візуально-оптичного контролю 

 

 

 
 

Рис. 3 Набор інструментів для візуально-оптичного контролю” 

300 

 

500 люксів 

600 

30
0 30

0
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Рис. 4 Багатофункціональний навчальний зразок з імітаціями дефектів 

типу «пора одиночна», «ланцюжок пор», «скупчення пор» 

 

 
 

Рис. 5 Спеціальний навчальний кутовий зразок 

 

     
а)                                           б) 

 

Рис. 6 Приклади зразків з дефектами литва: 

а – незливання; б – витікання металу 

 

 
 

Рис. 7 Зразок зварного з’єднання з дефектами 
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Результати досліджень 

Знання дефектів та вміння їх ідентифікувати слухачі підтверджують 

виконанням карт – завдань з ідентифікації дефектів литва (Рис. 8)., прокату 

та зварних з’єднань. Карти-завдання створені на основі стандартів 19 – 

21, методичних розробок та плакатів, підготовлених в Міжгалузевого 

учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України (МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 

України) 14 – 16. 

 

 
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

Карта-завдання з ідентифікації дефектів литва 

 

 

 

 

  

 

 Пригар Недолив Плівка  

 

   

 

 Незливання Витікання металу Груба поверхня  

 

   

 

 Залив Гаряча тріщина Просічка  

  
      Карту склав:                     Петренко І.І.                                     Карту перевірив:               Несін В.В. 

 

 

Рис. 8 Приклад заповненої карти-завдання з ідентифікації дефектів литва 

 

Схеми контролю зразків залежать від складності його конфігурації. 

Зварні з’єднання контролюються за схемою утвореною однією 

координатною віссю, направленою вздовж лінії шва 22. Складні 

просторові зразки описуються двомірними чи тривимірними 
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координатами, полярними, циліндричними, сферичними координатами 

тощо. 

У навчально-методичному відділі підготовки персоналу з контролю 

якості МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ розроблені у 2000 - 2016 роках 

навчальні бланки операційних карт з контролю та актів контролю. Бланки 

періодично переглядаються – за необхідності. Вони показані на Рис. 9 та 

Рис. 10.  

 

  
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 
ОПЕРАЦІЙНА КАРТА КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ ШВІВ (ПОВЕРХОНЬ) 

 

 Схема контролю 
 

Метод неруйнівного контролю: ВІЗУАЛЬНИЙ (VT) 
 
Номер зразка:  
 
Розміри зразка: 
 

 

 
Прилади та 
інструменти 

Геометричні розміри 
шва (поверхні) 

Виявлені несуцільності  

 е, е1, 
К1мм 
(min-
max) 

g, g1, 
К2мм 

(min-max) 

1 сторона шва (поверхня) 2 сторона шва (поверхня)  

 відстань найменування та розміри 
відстан

ь 
найменування та розміри  

 1 2 3 4 5 6 7  
         

 Позначення несуцільностей зварювання згідно з ДСТУ 3491-96 або задовільно (повністю або скорочено); литва 
та прокату за відповідним НД, е – ширина шва,  g – підсилення шва, К – катет шва 
          
Карту склав:                                                                                      Карту перевірив: 
 

 

 

Рис. 9 Форма бланку навчальної операційної карти 

 

 

  
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 
АКТ 

Метод неруйнівного контролю: ВІЗУАЛЬНИЙ (VT) 
Нормативний документ на контроль: 
Зразок №: 

 

 е, е1, 
К1мм 
(min-
max) 

g, g1, 
К2мм 
(min-
max) 

Несуцільності 

Оцінка 
якості 

Нормативні документи, які 
містять норми оцінки якості 

 

 
Відстань від 

початку 
відліку, мм 

Найменування та розміри, мм  

 із зовнішнього боку  

        

 з іншого боку  

        

  
АКТ склав:                                                                                         АКТ перевірив: 
 

 

 

Рис. 10 Форма навчального бланку  
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Приклади їх використання – на Рис. 11 та Рис. 12 відповідно. Автори 

розробки Яновський В.В., Утешев В.А., Слепченко Г.І., Пархоменко О.А., 

Свиридюк Р.А., Несін В.В. 

 

  
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 
ОПЕРАЦІЙНА КАРТА КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ ШВІВ (ПОВЕРХОНЬ) 

 

 Схема контролю 

 

Метод неруйнівного контролю: ВІЗУАЛЬНИЙ (VT) 
 
Номер зразка: С-р 13 У 17 
 
Розміри зразка: а=278 мм; b=315 мм; с=139 мм; t=10 мм 
 

 

 
Прилади та 
інструмент

и 

Геометричні розміри шва 
(поверхні) 

Виявлені несуцільності  

 е, е1, 
К1мм 

(min-max) 

g, g1, 
К2мм 

(min-max) 

1 сторона шва (поверхня) 2 сторона шва (поверхня)  

 відстань найменування та розміри 
відста

нь 
найменування та розміри  

 1 2 3 4 5 6 7  

 Лінійка 300 
мм 

е min = 9 мм g  min = 3 мм 
10 мм; 19 
мм 

Підріз L = 4 мм; L = 4,5 мм 104 мм 
Скупчення пор  max 0,8 мм, 3 
пори,  

 УШС-3 
е max = 4,5 
мм 

g max = 1,5 
мм 

 Бризки металу  31,4 мм  

 ЛИ 3-10 
е1 min = 3 
мм 

g1 min = 0 
мм 

16 мм; 39 
мм 

Пора 1,2 мм; 2 мм 209 мм Непровар L = 14,5 мм  

 ШЦ-125-
0,02 

е1 max = 0,5 
мм 

g1 max = -1 
мм 

138 мм Тріщина повздовжня L = 4,5 мм 255 мм Непровар L = 14,5 мм  

  --- --- 164 мм Розшарування 3×5 мм 150 мм Закатана плівка 46 мм  

 Позначення несуцільностей зварювання згідно з ДСТУ 3491-96 або задовільно (повністю або скорочено); литва 
та прокату за відповідним НД, 
 е – ширина шва,  g – підсилення шва, К – катет шва 

         Карту склав:                    Петренко І.І.                                                                Карту перевірив:              Несін 

В.В. 

 

 

 

Рис. 11 Приклад заповненої навчальної операційної карти 

 

Навчальні карти (Рис. 9) дозволяють відпрацьовувати контрольні 

операції за визначеними методиками. В процесі навчання у слухачів 

розвивається навик огляду, виявлення, інтерпретації, належної фіксації 

дефектів та описання їх характерних елементів у звітних документах. 

Відпрацьовуються слухачами елементарні трудові навички, що 

відповідають кваліфікації фахівців І рівня. 

Роботу з нормативними документами практично закріплюють за 

допомогою методичної розробки МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ – 

таблиць самостійного вивчення нормативних документів 23. Знання норм 

дозволяє перейти до виконання процедур оцінки якості проконтрольованих 

об’єктів. Така оцінка, видача обґрунтованих результатів є професійною 

задачею фахівців ІІ рівня кваліфікації. 

Відпрацювання процедур оцінки здійснюється за допомогою бланків 

навчальних актів (Рис. 10). Вправа по складанню актів, передбачає 

оцінювання кожного з виявлених дефектів. Свою оцінку слухачі 

підтверджують посиланням на конкретний пункт нормативного документа, 
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опрацьованого за таблицею самостійного вивчення НД. Бланки актів, як і 

бланки операційних карт є універсальними, застосовуються до зразків 

литва, прокату, зварних з’єднань. 

 

  
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 
АКТ 

Метод неруйнівного контролю: ВІЗУАЛЬНИЙ (VT) 
Нормативний документ на контроль: ДСТУ УУУУ-УУ; НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ; ГОСТ 5254-80 
Зразок №: С-р 13 У 17 

 

 е, е1, 
К1мм 
(min-
max) 

g, g1, 
К2мм 
(min-
max) 

Несуцільності 

Оцінка 
якості 

Нормативні документи, які 
містять норми оцінки якості 

 

 
Відстань від 

початку 
відліку, мм 

Найменування та розміри, мм  

 із зовнішнього боку  

 е1 max = 
0,5 мм 

g1 max = -
1 мм 

--- --- 
Не 
відп. 

п .Х.ХХ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- --- --- --- --- С17 ГОСТ 5254-80  

 --- --- 10 мм; 19 мм Підріз L = 4 мм; L = 4,5 мм 
Не 
відп. 

п .Х.УХ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- ---  Бризки металу 
Не 
відп. 

п .Х.ХУ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- --- 16 мм; 39 мм Пора 1,2 мм; 2 мм 
Не 
відп. 

п .Х.УУ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- --- 138 мм Тріщина повздовжна L = 4,5 мм 
Не 
відп. 

п .Х.НХ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

   164 мм Розшарування 3×5 мм 
Не 
відп. 

п .У.ХХ ДСТУ УУУУ-УУ  

 з іншого боку  

 --- --- 104 мм Скупчення пор  max 0,8 мм, 3 пори, 31,4 мм 
Не 
відп. 

п .Х.УУ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- --- 209 мм; 255 мм Непровар L = 14,5 мм; L = 14,5 мм 
Не 
відп. 

п .Н.ХХ НПАОП 0.00-Х.ХХ-ХХ  

 --- --- 150 мм Закатана плівка 46 мм 
Не 
відп. 

п .У.ХУ ДСТУ УУУУ-УУ  

  

АКТ склав:                    Петренко І.І.                                     АКТ перевірив:              Несін В.В. 
 

 

 

Рис. 12 Приклад заповненого навчального акту 

(Позначення номерів пунктів та нормативних документів – умовне) 

 

З метою ознайомлення з різноманітними підходами до формування 

звіту про проведений контроль, на завершальному етапі слухачі МУАЦ 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України виконують практичні роботи з 

протоколами контролю. Бланки цих протоколів були розроблені Харло 

М.Ф., директором АЦНК «Укренергочермет» (м. Харків). Органом 

сертифікації персоналу з неруйнівного контролю об’єктів, піднаглядових 

Держнаглядохоронпраці України 24.10.2004 року листом № 5760-ОСП [24] 

форми протоколів були направлені до навчальних та атестаційних центрів 

України, що готують та атестують фахівців з НК (в тому числі і до МУАЦ 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України) – для використання у роботі. 

Послідовність практичної підготовки фахівців ІІ рівня кваліфікації з 

візуально-оптичного методу контролю якості та науково-методичне 
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забезпечення цього процесу у Міжгалузевому учбово-атестаційному центрі 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ представлена у Таблиці 2. 

Виконання наведених у таблиці 2 процедур в процесі навчання 

дозволяє реалізувати схему послідовності узгодженої оцінки якості 

продукції (Рис.13).  

 

Таблиця 2 Послідовність процедур практичної підготовки 

№ 

п/п 

Процедура, що 

відпрацьовується 

Навчальна звітна 

документація, яку готує 

слухач в процесі виконання 

процедури 

Посилання 

1. 
Робота з 

інструментами 

Лабораторні роботи 12,13, 14 

Операційна карта Рис. 9, 11; 12 

2. 
Робота з нормативними 

актами 

Таблиці самостійного 

опрацювання нормативної 

документації 
24 

3. 
Перевірка умов 

проведення контролю 

Лабораторні роботи 11 

Протокол контролю 11, 24 

4. 
Складання схеми 

контролю 

Лабораторні роботи 13, 23 

Операційна карта Рис. 9, 11; 23 

Протокол контролю 23, 24 

5. 

Виявлення відхилень 

(дефектів), їх 

інтерпретація та 

фіксація у звітних 

документах 

Лабораторні роботи 13 

Операційна карта Рис. 9, 11; 15 – 17 

Протокол контролю 15 – 17, 24 

Карти – завдання Рис. 8; 15 – 17 

6. 
Оцінка результатів 

проведеного контролю 

Навчальні акти Рис. 10, 12; 5, 24 

Протоколи контролю 5, 23, 24 

 

 

 
 

Рис. 13 Схема послідовності узгодженої оцінки якості продукції 

Підготовка обґрунтованого висновку про 

якість проконтрольованої продукції з 

посиланням на відповідні пункти  НД 

Перевірка 

допустимості 

відхилення від 

вимог НД 

Виявлення 

відхилення на 

об’єкті 

контролю 

Ідентифікація 

відхилення та 

визначення його 

стандартним 

терміном 
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Висновки 

У ході роботи із забезпечення навчального процесу підготовки 

персоналу з візуально-оптичного контролю якості металургійної продукції 

в Міжгалузевому учбово-атестаційному центрі були вирішені наступні 

методичні проблеми: 

1) забезпечено відпрацювання процедур роботи з інструментами; 

2) методичне забезпечення роботи з нормативною документацією; 

3) відпрацювання процедур створення належних умов для проведення 

контролю; 

4) упорядковано схеми контролю наявних навчальних зразків; 

5) накопичення у слухачів досвіду спостереження об’єктів контролю, 

усестороннє забезпечення розвитку навичок точної ідентифікації дефектів; 

6) відпрацювання процедур оцінки результатів контролю. 

Складною на цей час є ситуація зі стандартною термінологією 

дефектів литва. Діючий донедавна радянський ГОСТ 19200-80 20 

описував близько 50 термінів у декількох групах. Чи буде цей стандарт 

замінений відповідним ДСТУ – зараз не відомо. 

Важко слухачам оцінювати дефекти литва та прокату – норми оцінки 

досить скупі, стосуються невеликої кількості найбільш поширених 

відхилень, розпорошені по багатьом різним документам. Послідовну схему 

узгодженої оцінки якості металургійної продукції (Рис. 13) доводиться 

відпрацьовувати на практичних роботах за аналогією, використовуючи 

зразки зварних з’єднань, для яких умовний «ланцюжок» узгодженої схеми 

не має «розривів». 

Майбутніми напрямками досліджень по цій темі можуть бути: 

1) Конкретизація норм допустимості дефектів литва та прокату 

чорних та кольорових матеріалів; 

2) Своєчасне включення до переліку обов’язкових для ознайомлення 

слухачів нових нормативних документів за напрямком діяльності. 

3) Вдосконалення наявного науково-методичного забезпечення 

підготовки фахівців з візуально-оптичного контролю якості металургійної 

продукції. 
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ВПЛИВ ВМІСТУ ХРОМУ В ЧАВУНІ НА ЙОГО ЖАРОСТІЙКІСТЬ 

 

Ю. А. Орлова 
1
 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Розглянуто вплив вмісту хрому, із розплаву сталеплавильного шлаку, в 

чавуні, на його жаростійкість. Проаналізована жаростійкість 

виплавлених чавунів при різних температурах нагріву 

 

Рассмотрено влияние содержания хрома, из расплава 

сталеплавильного шлака, в чугуне, на его жаростойкость. 

Проанализирована жаростойкость выплавленых чугунов при разных 

температурах нагрева 

 

The effect of chromium content, of molten steel slag in iron, in its heat 

resistance. Analyzed heat resistance melted iron at different temperatures the 

heating 

 

Вступ 

Зі збільшенням хрому в сплавах Fe-Cr окиснення їх зменшується через 

утворення міцних оксидних плівок на поверхні. Так, якщо на звичайній 

вуглецевій сталі окалина з’являється при температурах 540 ºС, то у сталі з 

11 – 14 % хрому – при температурі 815 ºС. По даним робіт [1 – 3] на сталях 

з 27 % хрому утворюється в 100 разів менше окалини, порівняно з залізом. 

Чавуни в яких міститься до 3 % вуглецю, володіють достатньою 

жаростійкістю  в умовах високих температур при концентрації в них вище 

25 % хрому. Чавуни, леговані порівняно невеликою кількістю хрому (0,7 – 

2,7 %), мають підвищену, в порівнянні з сірим чавуном, окалиностійкість 

при температурі 660 – 700 ºС. 

В останній час проводяться роботи з прямого легування чавуну 

хромом із розплаву сталеплавильного шлаку але показники отриманих 

заготівок по корозійній стійкості при високих температурах вивчені 

недостатньо.  

 

 

                                                 
1
 стаття написана під керівництвом д.т.н., професора В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ» 
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Постановка задачі 

Дослідити показники окалиностійкості й жаростійкості заготівок 

прямого легування чавуну хромом із розплаву сталеплавильного шлаку. 

 

Результати досліджень 

Хімічний склад виплавленого чавуну (табл. 1) відповідає маркам ЧХ 

1, ЧХ 2. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад виплавленого чавуну 

Марка 

чавуну 

Вміст елементів, масова частка, % 

C Si Mn Cr S P 

ЧХ 1 3,49 2,2 0,7 0,45 0,081 0,2 

ЧХ 1 3,57 2,1 0,73 0,57 0,83 0,22 

ЧХ 1 3,56 2,8 0,72 0,93 0,078 0,21 

ЧХ 2 3,6 1,74 0,79 1,4 0,084 0,21 

 

При випробовуванні на жаростійкість використовували шліфовані 

циліндричні зразки (Ø =15 мм і l =20 мм). Зважені на аналітичних вагах 

зразки поміщали в фарфорових човниках в муфельну піч. Нагрів зразків 

проводили на повітрі. Зразки нагрівали і утримували 5 годин в печі при 

температурі 500 і 600 ºС. Після кожного нагріву зразки охолоджуються 

разом з піччю. Загальний час нагріву зразків при вказаних температурах 

складав 20 год. При закінченні дослідів зі зразків видаляли окалину і 

визначали їх масу. 

При відомій масі окалини (табл. 2), поверхні зразка і часу дослідження 

можна визначити жаростійкість чавунів. 

 

Таблиця 2 Жаростійкість виплавлених чавунів при різних 

температурах нагріву 

№  

пп 

Склад хрому в чавуні,  

масова частка % 

Жаростійкість чавунів, г/м
2
∙год 

500 ºС 600 ºС 

1 0,45 0,71 1,42 

2 0,57 0,62 1,27 

3 0,93 0,35 0,55 

4 1,40 0,22 0,38 

 

Із таблиці 2 видно, що окислення при одному і тому ж вмісті хрому в 

чавуні з підвищенням температури значно збільшується. Так, наприклад, 
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при концентрації хрому в чавуні 0,57 % підвищення температури нагріву 

зразків з 500 до 600 ºС знижує жаростійкість чавунів майже в 2 рази. При 

одній і тій же температурі нагріву зразків зі збільшенням вмісту хрому 

окалиностійкість чавуну підвищується. Окалиностійкість низьколегованих 

хромистих чавунів залежить також від концентрації в них вуглецю та 

кремнію. Чим менший вміст цих елементів, тим вона вища. При однаковій 

концентрації вуглецю та кремнію окалиностійкість чавуну з підвищенням 

вмісту хрому в ньому збільшується. Підвищена окалиностійкість чавунів з 

низьким вмістом хрому обумовлена дисперсністю пластинчастого графіту 

в них і підвищеною щільністю сплавів. 

 

Висновки 

Таким чином, пряме легування чавуну хромом із розплаву 

сталеплавильного шлаку забезпечує достатньо високу його 

окалиностійкість. Показники жаростійкості дослідних чавунів знаходяться 

на рівні металу, легованого ферохромом [4 – 5]. 
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З зростанням розміру зерна аустеніту концентрація домішкових 

атомів збільшується і, як наслідок цього, відбувається зниження опору 

металу процесам руйнування, особливо в умовах динамічних навантажень. 

Зменшення критичної температури крихкого руйнування залізничних коліс 

може бути досягнуто за рахунок зменшення розміру зерна аустеніту 

 

С ростом размера зерна аустенита концентрация примесных атомов 

увеличивается и, в результате этого, происходит снижение сопротивления 

металла процессам разрушения, особенно в условиях динамических нагрузок. 

Уменьшение критической температуры хрупкого разрушения 

железнодорожных колес может быть достигнуто за счет уменьшения 

размера зерна аустенита 

 

With growth of the size grain of austenite the concentration of admixture 

atoms increases and, as a result of it, there is a decrease of resistance of metal to 

the processes of destruction, especially in the conditions of dynamic loadings. The 

decrease of critical temperature brittle destruction of railway wheels can be 

attained due to reduce of size grain of austenite 

 

Одной из многочисленных структурных характеристик углеродистой 

стали, которые определяют уровень хладостойкости железнодорожных 

цельнокатаных колес, является размер зерна аустенита. По технологии 

изготовления колес, температура нагрева заготовок под прокатку в 

колесопрокатных цехах составляет 1250-1270°С. Однако, уже на 

последующих обжатиях она снижается. Для последней формообразующей 

операции температура составляет значения в интервале 950-1050°С.  

Накопленные, в процессе горячей пластической деформации, дефекты 

кристаллического строения способны рекомбинировать в течение 

интервала времени между обжатиями. Длительность пауз между 
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деформациями может достигать 25-ЗОс. Изучение влияния температуры 

нагрева заготовок, степени деформации и длительности пауз между ними на 

изменение размера зерна аустенита, позволит пересмотреть величины 

дробных деформаций при изготовлении железнодорожных колес. 

Для моделирования процесса обжатия металла использовались образцы 

в виде полос переменной толщины. Толщина полос подбиралась таким 

образом, чтобы после обжатия на прокатном стане получались полосы 

одинаковой толщины (15мм). Длительность последеформационной паузы 

варьировали, помещая полосу после прокатки в камерную печь, после чего 

следовала закалка в воду. Учитывая возможное колебание степени 

пластической деформации по толщине полосы, за размер зерна аустенита 

(d) принимали среднее арифметическое значение от замеров в середине 

полосы и вблизи с поверхностью. 

На основании анализа микроструктуры было установлено, что 

рекристаллизация обработки аустенита имеет место при всех 

исследуемых температурах, величинах обжатий и последеформационных 

паузах. Получили, что повышение температуры деформации при 

одновременном снижении ее величины, сопровождается укрупнением зерен 

аустенита. С другой стороны, удлинение последеформационной паузы, 

например, до 60с, также способствует приросту размера зерна. 

Последующий рост длительности пауз (более 60с) оказывает значительно 

меньшее влияние на d. Влияние роста выдержек до 90с, при температуре 

950°С, отмечается лишь после максимальных величин обжатий, 

используемых при исследованиях (11%). Наблюдаемый характер влияния, 

как показали дальнейшие исследования, в действительности обусловлен 

совпадением величин обжатий с критической степенью деформации для 

развития процессов собирательной рекристаллизации в сталях. Кроме 

этого, следует учитывать возможное влияние температуры нагрева и 

длительности выдержки на насыщение границ зерен аустенита примесными 

атомами. С ростом размера зерна аустенита концентрация примесных атомов 

возрастает и, как следствие этого, наблюдается снижение сопротивления 

металла процессам зарождения очагов разрушения, особенно в 

условиях динамических нагружений. 

Повышение концентрации примесных атомов на границах зерен 

аустенита обнаруживали по изменению их травимости. Так, время 

вытравливания структуры аустенита сразу после горячей пластической 

деформации превышало в десятки раз длительность травления металла 

после выдержки в течение 60-90с. 

На основании проведенных исследований можно полагать, что 

измельчение структуры аустенита в металле железнодорожного колеса, 

может быть достигнуто за счет снижения температуры нагрева заготовки 
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под прокатку. Другим технологическим направлением получения более 

дисперсной аустенитной структуры следует считать увеличение степени 

горячей пластической деформации на последних этапах 

формообразования цельнокатаного колеса. 
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Побудовано діаграма термодинамічної рівноваги реакцій у системі 

Cr-О-С, що показує співіснування фаз і з'єднань залежно від  температури 

й об'ємного вмісту СО. Виявлено області діаграми, що представляють 

практичний інтерес, рівновагу в яких зміщено убік  утворення карбідів 

Cr2C3, Cr23C6 і Cr7C3 і хрому вільного. Проведено дослідження 

мікроструктури із застосуванням растрової електронної мікроскопії й 

рентгенівського мікроаналізу, що вказують на перевагу оксикарбидов 

хрому й заліза в отриманій легуючій добавці разом із частками оксидних 

рудних домішок. Присутність залишкового вуглецю дозволяє здійснити до 

відновлення оксикарбідної і оксидної хромвісної складової безпосередньо в 

рідкій ванні в процесі легування, забезпечуючи додатковий захист від 

вторинного окиснення й знижуючи в такий спосіб безповоротні втрати 

цільового елемента 

 

Построена диаграмма термодинамического равновесия реакций в 

системе Cr-O-C, показывающая сосуществование фаз и соединений в 

зависимости от температуры и объемного содержания СО. Выявлены 

области диаграммы, представляющие практический интерес, равновесие 

в которых смещено в сторону образования карбидов Cr2C3, Cr23C6 и Cr7C3 

и хрома свободного. Проведены исследования микроструктуры с 

применением растровой электронной микроскопии и рентгеновского 

микроанализа, указывающие на преобладание оксикарбидов хрома и 

железа в полученной легирующей добавке вместе с частицами оксидных 

рудных примесей. Присутствие остаточного углерода позволяет 

осуществить довосстановление оксикарбидной и оксидной 

хромсодержащей составляющей непосредственно в жидкой ванне в 

процессе легирования, обеспечивая дополнительную защиту от 

вторичного окисления и снижая таким образом безвозвратные потери 

целевого элемента 
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The diagramme of thermodynamic equilibrium of reactions in system Cr-O-

C, showing coexistence of phases and joints depending on temperature and the 

volume maintenance CO, is built. The areas of the diagramme representing 

practical interest balance in which is displaced towards formation of carbides 

Cr2C3, Cr23C6 and Cr7C3 and chromium free are revealed. With application of a 

raster electronic microscopy and the X-ray microanalysis, specifying in 

predominance oxide-carbides of chromium and iron researches of a 

microscopic structure are conducted in the gained alloying addition together 

with corpuscles oxide ore impurity. Presence of the residual carbon allows to 

carry out post reduction of oxide-carbide and oxide chrome-bearing component 

is direct in a liquid bath in the course of alloying, providing additional 

protection against secondary oxidation and reducing thus irrevocable losses of 

a target element 

 

Вступление 

Мировая практика и накопленный опыт производства и 

использования губчатых легирующих материалов, полученных методами 

порошковой металлургии, подтверждают перспективность этого направ-

ления [1-6]. Одна из распространенных технологий получения губчатых 

металлов состоит в восстановлении их с применением как твердого 

углерода, так и его оксида в смеси с другими газами.  Отличительными 

особенностями таких материалов является более низкие энергозатраты по 

переделам при их получении и меньшее время растворения в жидком 

расплаве в процессе легирования, что дополнительно обеспечивает 

ресурсо- и энергосбережение, по сравнению со стандартными 

ферросплавами [1-6]. 

 

Постановка задач исследования 

Несмотря на то, что стоимость хромсодержащих легирующих 

материалов значительно ниже их аналогов на основе молибдена, вольфра-

ма, ванадия и других, объемы потребления легирующих материалов на 

основе хрома в десятки раз выше. Поэтому совершенствование технологий 

производства и повышения качества хромсодержащих легирующих 

материалов и эффективности их использования при выплавке специальных 

сталей представляет практический интерес. 

Цель работы заключалась в разработке мероприятий по снижению 

потерь хрома при переработке рудного сырья и использовании 

полученного продукта в качестве легирующей добавки в сталеплавильном 

производстве, а конкретные задачи настоящих исследований заключались 

в изучении особенностей физико-химических закономерностей 

восстановления оксидных соединений хрома, а также свойств хромовой 
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руды и продуктов ее карбидизации, как исходного материала и целевого 

легирующего компонента на плавку соответственно 

 

Методика проведения экспериментов 

Фотографии микроструктуры образцов получены на растровых 

электронных микроскопах JSM 6360LA и РЕМ-106И с системой 

рентгеновского микроанализа и исследованы по методике и 

рекомендациям, описанных в работе [7]. Режим сканирования: 

ускоряющее напряжение 10–25 кВ, ток электронного зонда 52–96 мкА, 

рабочее расстояние до исследуемой поверхности 10,5–11,6 мм. 

Определение состава фаз выполнили безэталонным методом расчета 

фундаментальных параметров: расчетом поправочных коэффициентов 

отражения электронов зонда, поглощения характеристического 

рентгеновского излучения и флуоресценции. Определение химического 

состава фаз выполнено на участках, отмеченных на фотографиях 

микроструктуры соответствующими условными обозначениями. 

Исследование физико-химических закономерностей восстановления в 

системе Cr-O-C проводилось в работах [1, 8, 9], однако для достижения 

большего совершенства и технологической завершенности необходимы 

результаты более глубоких исследований восстановления оксидов хрома в 

гетерогенной системе. 

В термодинамических расчетах были использованы методика и 

данные стандартных значений энтальпии, энтропии и выражения 

зависимости теплоемкости от температуры, позаимствованные из 

источников информации [10-12]. 

 

Результаты иссследований 

Монооксид углерода в системе Cr-O-C является продуктом реакции 

твердофазного восстановления оксидов хрома на начальных стадиях 

процесса. Не исключается газификация углерода свободным кислородом, а 

также по реакции С(тв)+СО2(г)=2СО(г). Таким образом, появление продукта 

газификации углерода СО неизбежно приводит к его участию в 

последующем восстановлении молибдена из его оксидов. Это 

обстоятельство приобретает решающее значение при учете того, что 

контакт твердых фаз оксидов хрома и углерода или карбидов хрома 

несовершенен, что затрудняет восстановительные процессы с их участием. 

Восстановление оксидов молибдена монооксидом углерода 

сопровождается образованием диоксида углерода СО2.  

Наличие в системе двух газообразных компонентов (СО и СО2) 

позволило построить диаграмму термодинамического равновесия реакций 

в системе Cr-О-С (рис. 1) и с достаточной достоверностью предусмотреть 
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области сосуществования фаз и соединений в зависимости от двух 

взаимосвязанных факторов: температуры, К, и объемного содержания СО 

(φсо), % объемные. 

Построенная диаграмма, в отличии от ранее полученных данных [1], 

дополнена исследованиями температурного интервала от 300 до 1273 К и 

учитывает влияние на области диаграммы изменения теплоемкости фаз и 

соединений, участвующих в реакциях, в температурном интервале 300-

2000 К. На построенной диаграмме отмечены две фигуративные точки со 

следующими параметрами: точка а – Т=1160 К, φсо=99,89 % объемных; 

точка б – Т=1710 К, φсо=99,87 % объемных. 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма термодинамического равновесия реакций в системе  

Cr-O-C:  1. 7/33Cr2O3+CO=2/33Cr7C3+27/33CO2; 

2. 23/93Cr2O3+CO=2/93Cr23C6+81/93CO2;  

3. 1/3Cr2O3+C=2/3Cr+CO; 4. 3/17Cr2O3+CO=2/17Cr3C2+13/17CO2; 

5. С+СО2=2СО 

 

При содержании СО ниже линии реакции 4 в системе вероятно 

присутствие лишь оксидного соединения хрома Cr2O3. Выше кривой 4 и 

ниже кривой 5 равновесие смещается в сторону образования Cr3C2. Выше 

линии 5 (реакция С+СO2=2CO) равновесие исследованных реакций 
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смещается в сторону Cr2O3, так как, судя из диаграммы, содержание СО в 

системе будет ниже, чем необходимое для протекания реакций 

карбидообразования и восстановления. Выше линии 2 и ниже линии 5 

равновесие смещается в сторону образования Cr23C6. Смещение 

равновесия реакций в сторону образования Cr7C3 и Cr происходит в 

областях выше линий 1 и 3 соответственно, при этом достаточное 

содержание монооксида углерода для протекания данных реакций 

ограничивается областью ниже кривой 5. 

Установленные закономерности позволили уточнить граничные 

пределы температур и содержания СО, которые определяют области 

сосуществования фаз и соединений, применительно к технологиям 

металлизации хромовой руды и получению хромсодержащих легирующих 

материалов. Практический интерес представляет область, находящаяся в 

температурном интервале 1270 – 2000 К, ограниченная кривыми 4 и 5, где 

равновесие смещается в сторону образования карбидов Cr2C3, Cr23C6 и 

Cr7C3 выше линий реакций 4, 2 и 1 соответственно, и хрома свободного – 

выше линии 3. 

Как показали исследования с использованием растровой электронной 

микроскопии, хромовая руда, как исходный компонент, представлена 

гранулами округлой многогранной формы с плотной монолитной 

структурой. Размер гранул находился в пределах 250-600 мкм (рис. 2, а). 

При этом какое-либо закрепление гранул между собой отсутствовало. 

Характерные квазикристаллические сколы и трещины на гранулах 

свидетельствуют о их повышенной хрупкости (рис. 2, б). На фотографиях 

также наблюдались микрочастицы с размерами менее 10 мкм, которые 

предположительно откололись от основных частиц и закрепились на 

поверхности гранул. Химический состав участка хромовой руды 

соответственно рис. 2, б представлен в табл. 1. Помимо хрома и железа 

выявлены элементы Mg, Al, Si, Ca и Ti, которые входят в оксидные рудные 

примеси. 

Одним из вариантов исполнения предложенного технического 

решения изготовления хромсодержащего материала для легирования стали 

является разработка состава шихты с соотношением О/С, равным 1,05- 

1,15 (учитывали только кислород, связанный в оксиды хрома и железа), и 

режима тепловой обработки, обеспечивающего получение нового вида 

легирующего материала по ТУ 322-297-04-96. Изготавливаемые брикеты 

имеют цилиндрическую форму, диаметр 0,245 м, массу 15-30 кг (в 

зависимости от высоты брикета. Обычно 18-23 кг в брикете). В качестве 

восстановителя использовали ультрадисперсную сажу с содержанием 

углерода, близким к 100 %. Изготовление брикетов по разработанной 

технологии с усилием прессования 120-160 т/брикет обеспечивает 
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изменение плотности в пределах от 2,64 до 3,55 г/см
3
. В свою очередь, 

регулирование плотности в заданных пределах позволило применять 

различные способы легирования стали, в том числе и на границе раздела 

шлак–металл. Это дает возможность сократить потери хрома за счет 

снижения влияния кислорода атмосферы печи. 

 

 
 

Рис. 2 Фотографии микроструктуры хромовой руды с увеличением ×200 

(а) и ×2000 (б) соответственно 

 

Таблиця 1 Химический состав хромовой руды соответственно рис. 2, 

б, % мас. 

1 Материал Cr Fe Mg Al Si Ca Ti O Итог 

2 Хромовая 

руда 

25,21 11,62 4,45 4,20 0,54 0,22 0,29 53,47 100 

Примечание: концентрации элементов определяли по энергетической дисперсии 

рентгеновского микроанализа 

 

Судя по результатам исследований с применением растрового 

электронного микроскопа в комплексе с рентгеновским микроанализом 

отдельных участков образцов (рис. 3, 4; табл. 2), полученный 

хромсодержащий брикет, очевидно, имеет оксикарбидную структуру. 

Выявлены частицы с относительно высоким содержанием хрома и железа - 

45,48…65,10 % мас. и 13,44…16,13 % мас. соответственно  (области 1, 3-6, 

11, 13, 16). Содержание остаточного кислорода и углерода в них было в 

пределах 7,84…14,35 % мас. и 1,82…8,31 % мас. соответсвенно, что, с 

учетом комплекса проведенных исследований, указывает на то, что данные 

частицы с высокой вероятностью являются оксикарбидами железа и хрома. 

Также выявлены частицы с относительно высоким содержанием 
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элементов, относящихся к рудным примесям: Mg, Al, Si, Ca (области 7, 8, 

10, 12, 14, 18). Основываясь на результатах рентгеновского микроанализа, 

в этих областях, очевидно, преобладают оксидные соединения магния и 

кремния. Наряду с этим выявлены участки, предположительно, являющие 

собой неизрасходованный углеродистый восстановитель (области 2, 9, 15, 

17, 19), с содержанием углерода 60,39…66,68 % мас. 

 

 
 

Рис. 3 Фотографии микроструктуры хромсодержащих брикетов с 

увеличением ×100 (а), ×300 (б), ×400 (в) с отмеченными областями 

рентгеновского микроанализа 

 

Присутствие избыточного углерода и недовосстановленной оксидной 

составляющей позволяет осуществление процессов довосстановления 

непосредственно в жидком металле, при введении туда легирующей 

добавки. Выявленное содержание серы от 0,96 до 1,57 % мас. в некоторых 

локальных участках не вызывает превышения допустимых норм в целом 

по образцу. 
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Использование хромсодержащих брикетов с содержанием ведущего 

элемента 35,5 % мас. при выплавке инструментальной стали 40XJI в 

дуговой печи ДСП-8 с основной футеровкой методом переплава не-

легированных отходов трубного производства не вызывает 

технологических трудностей [8].  

 

 
Рис. 4 Спектрограммы некоторых отмеченных областей 

соответственно рис. 3 

 

Оксикарбидная форма присутствия основных элементов хрома и 

железа с избыточным остаточным содержанием углерода, обеспеченным 

расчетным соотношением О/С в шихте равным 1,05…1,15 (ниже 

стехиометрического), приводит к усвоению хрома расплавом стали более 

95 %, что выше по сравнению с использованием со стандартным 

феррохромом марок ФХ650 и ФХ800 (88-92 %). Сквозное использование 

хрома из руды через передел выплавки стандартного феррохрома 

значительно ниже. Степень извлечения хрома в ферросплавном 

производстве углеродистых марок сплава составляет 0,85. При произ-

водстве хромсодержащих брикетов с частичной или полной металлизацией 

ведущего элемента потери хрома могут иметь место в основном при 

механической обработке шихтовых компонентов, а степень перехода 

ведущего элемента в брикет составит не менее 0,99. Также снижен расход 

ферромарганца на 30-40 % за счет за счет повышения восстановительной 

способности шихты на плавку стали путем введения хромсодержащих 

брикетов с избыточным содержанием углерода [8]. 
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Таблиця 1 Результаты рентгеновского микроанализа образца 

хромсодержащего брикета соответственно рис. 3 

Область 
Содержание элементов, % мас. 

C O Mg Al Si S Ca Cr Fe Итог 

1 4,35 10,11 6,91 3,05 0,72 0 0 59,89 14,97 100 

2 66,44 17,38 5,35 0,51 4,86 1,02 0 4,44 0 100 

3 1,82 14,35 9,60 4,65 0,80 0 0 54,62 14,16 100 

4 8,31 12,86 7,53 3,15 1,38 0 0 53,33 13,44 100 

5 3,34 13,70 12,75 1,80 7,35 0 0 45,48 15,58 100 

6 1,90 12,36 7,52 4,32 0 0 0 59,43 14,47 100 

7 9,93 37,12 26,39 0 26,56 0 0 0 0 100 

8 7,00 36,86 30,34 0 20,54 0 0 0 5,26 100 

9 65,83 10,20 4,85 0,56 7,02 1,39 0 5,12 5,03 100 

10 13,30 33,69 24,79 0 24,97 0 0 0 3,25 100 

11 2,31 9,39 6,76 2,57 0,41 0 0 63,52 15,04 100 

12 7,16 39,57 33,51 0 14,65 0 0 0 5,11 100 

13 3,77 7,84 4,63 2,17 0,36 0 0 65,1 16,13 100 

14 3,25 36,93 46,61 0 1,21 0 0 0 12 100 

15 60,39 16,27 7,78 0 9,63 0 0 5,93 0 100 

16 2,62 9,85 6,42 3,03 0,49 0 0 62,81 14,78 100 

17 66,68 14,72 5,23 0,44 4,25 0,96 0,81 5,1 1,81 100 

18 11,98 24,6 25,27 0 27,18 0 0 4,29 6,68 100 

19 66,44 9,42 4,86 0,5 10,85 1,57 0 4,23 2,13 100 

 

Выводы 

Исследовано термодинамическое равновесие реакций 

углеродотермического восстановления в системе Cr-O-C в температурном 

интервале 300…2000 К, результаты чего представлены в виде диаграммы, 

показывающей сосуществование фаз и соединений в зависимости от двух 

взаимосвязанных факторов: температуры и объемного содержания СО. В 

построенной диаграмме в температурном интервале 1270 – 2000 К 

выявлены области, представляющие практический интерес, равновесие в 

которых смещено в сторону образования карбидов Cr2C3, Cr23C6 и Cr7C3 и 

хрома свободного. Исследования микроструктуры и химического состава 

отдельных участков образцов хромовой руды, как исходного компонента, 

и продуктов ее карбидизации показали, что в процессе 

углеродотермического восстановления образуется структура, состоящая, 

очевидно, преимущественно из оксикарбидов хрома и железа. При этом 

отмечены частицы с оксидными рудными примесями Mg, Al, Si, Ca, а 

также непрореагировавшего углерода. Присутствие остаточного углерода, 
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обеспеченное расчетным соотношением О/С 1,05…1,15 (ниже 

стехиометрического), позволяет осуществить довосстановление 

оксикарбидной и оксидной хромсодержащей составляющей 

непосредственно в жидкой ванне в процессе легирования, обеспечивая 

дополнительную защиту от вторичного окисления и снижая таким образом 

безвозвратные потери целевого элемента. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ АЗОТУВАННЯ ЦИРКОНІЮ В 

ЗАКРИТОМУ РЕАКЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
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Найбільш ефективним та перспективним способом зміцнення 

цирконію та його сплавів слід визнати азотування. Азотування підвищує 

твердість, міцність, зносостійкість, хімічну стійкість при підвищених 

температурах, корозійну стійкість. До цього часу відомі способи  

азотування цирконію при високих температурах (1300-2000˚С) та 

довготривалих витримках (до 24 годин). Тому метою роботи було 

розроблення нового способу азотування цирконію при нижчих 

температурі і часу витримки, зі збереженням задовільних механічних 

властивостей як покриття, так і матриці. З метою інтенсифікації 

процесу азотування цирконію, до складу насичуючого середовища 

додатково вводили водень (у вигляді порошку ТіН2). Водень, згідно 

літературних даних, значно прискорює процес азотування перехідних 

металів 

 

Наиболее эффективным и перспективным способом укрепления 

циркония и его сплавов следует признать азотирование. Азотирование 

повышает твердость, прочность, износостойкость, химическую 

стойкость при повышенных температурах, коррозионную стойкость. 

Ранее известные способы азотирования циркония при высоких 

температурах (1300-2000 ˚С) и длительных выдержках (до 24 часов). 

Поэтому целью работы была разработка нового способа азотирования 

циркония при низких температуре и времени выдержки, с сохранением 

удовлетворительных механических свойств как покрытия, так и 

матрицы. С целью интенсификации процесса азотирования циркония, в 

состав насыщающей среды дополнительно вводили водород (в виде 

порошка ТіН2). Водород, согласно литературным данным, значительно 

ускоряет процесс азотирования переходных металлов 

 

The most effective and promising way to strength zirconium and its alloys 

should recognize nitriding. Nitriding increases the hardness, strength, wear 

resistance, chemical resistance at high temperatures, corrosion resistance. So 
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far known methods nitriding of zirconium at high temperatures (1300-2000 ˚ C) 

and long-term exposure (up to 24 hours). The aim of the work was the 

development of a new way of zirconium nitriding at lower temperature and 

exposure time, while maintaining satisfactory mechanical properties as a 

coating, and matrix. In order to intensify the process of nitriding of zirconium to 

the saturating medium additionally injected hydrogen (in powder form ТіН2). 

Hydrogen, according to literature data, greatly accelerates the process of 

nitriding of transition metals 

 

Вступ 

Використання цирконію як матеріалу для виготовлення 

тепловиділяючих елементів та інших конструкцій ядерних реакторів 

розпочалось ще на початку 30-х років ХХ сторіччя [1]. Подальше 

дослідження властивостей цирконію дозволило розширити область його 

використання. Цирконій має високу стійкість до впливу біологічних 

середовищ, навіть більшу, ніж титан, а також відмінну біосумісність, що 

дозволяє використовувати його для виготовлення кісткових, суглобних, 

зубних протезів, інших хірургічних виробів. Покриття з нітриду цирконію 

широко застосовується в стоматології. Висока корозійна стійкість дозволяє 

використовувати цирконій в хімічній промисловості для виготовлення 

вузлів хімічних реакторів, арматури, деталей насосів, що працюють в 

кислотних середовищах [1, 2]. 

Основною проблемою при використанні цирконію є його невелика 

міцність. Розробка нових раціональних методів хіміко-термічної обробки 

цирконію та його сплавів для підвищення поверхневої твердості та 

зносостійкості при збереженні в‘язкої основи – важлива та актуальна 

проблема сучасного матеріалознавства. 

Найбільш ефективним та перспективним способом зміцнення 

цирконію та його сплавів слід визнати азотування [3, 4, 5]. Азотування 

підвищує твердість, міцність, зносостійкість, хімічну стійкість при 

підвищених температурах, корозійну стійкість.  

До цього часу відомі способи [4] азотування цирконію при високих 

температурах (1300-2000 ˚С) та довготривалих витримках (до 24 годин). 

Тому метою роботи було розроблення нового способу азотування 

цирконію при нижчих температурі і часі витримки, зі збереженням 

задовільних механічних властивостей як покриття, так і матриці. 

З метою інтенсифікації процесу азотування цирконію, до складу 

насичуючого середовища додатково вводили водень (у вигляді порошку 

ТіН2). Водень, згідно літературних даних [3], значно прискорює процес 

азотування перехідних металів. 
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Азотування зразків з цирконію проводили в спеціально виготовленій 

установці на базі шахтної печі типу СШОЛ 1.1.6/12 при зниженому тиску. 

Зразки розміщували в реакційній камері, яка забезпечувала герметичність 

та необхідний ступінь розрідження. Процес проводили при температурі 

900 
0
С впродовж 2 годин в атмосфері технічно чистого азоту. Кількість 

гідриду титану  ТіН2 в реакційній камері змінювали  з 0,01 кг/м
2
 до 0,035 

кг/м
2
. 

В процесі формування дифузійних покриттів іде масообмін між 

поверхнею оброблюваного матеріалу і активною газовою фазою, яка 

утворюється в реакційному просторі при одночасному або послідовному 

протіканні певних хімічних реакцій як в об’ємі активної газової фази, так і 

на межі поділу з матеріалом. Хімічні реакції, що його обумовлюють, 

суттєво впливають на протікання процесу формування покриттів. 

 Термодинамічний аналіз дає можливість визначити головні хімічні 

реакції, знайти спосіб впливу на окремі стадії масопереносу і його 

направленість. 

Аналіз хімізму процесів, що протікають при насиченні цирконію 

азотом та киснем, як в присутності водню, так і без нього, показав, що при 

наявності ТіН2 в реакційному середовищі, протікання реакцій утворення 

нітридів та оксидів цирконію стає більш ймовірним. При цьому, хімічні 

реакції за участю водню можуть протікати як з виділенням водню, так і з 

утворенням гідриду цирконію ZrH2, присуність якого в структурі має 

негативний вплив на властивості покриття. 

Склад активної газової фази, яка утворюється в реакційному просторі 

під час насичення цирконію азотом та киснем, зумовлює фазовий та 

структурний склади покриттів, а, отже, і їх властивості. Саме тому для 

обґрунтування вибору технологічних параметрів цієї обробки, на підставі 

термодинамічних розрахунків було вивчено рівноважний склад 

середовища, яке утворюється в реакційному просторі при вибраних умовах 

ведення процесу. В роботі були виконані розрахунки рівноважного складу 

систем при різному співвідношенні вихідних компонентів в заданому 

температурному інтервалі (250-1100) 
0
С і сталому тиску (10

4
Па). Аналіз 

складу систем проводили за допомогою стандартних програм з базою 

термодинамічних даних, що дозволяють здійснювати пошук рівноважного 

складу закритої системи з максимумом ентропії [6]. 

Показано (табл.1), що склад як газових, так і конденсованих фаз 

залежить від співвідношення цирконію, азоту, кисню та водню в системі. 

При жодному з досліджених співвідношень компонентів в системах за 

участю водню, не виявлено утворення в конденсованій фазі гідриду 

цирконію ZrH2,  а інші сполуки в конденсованій фазі існують в такій же 

кількості та в тому ж інтервалі температур, як в присутності водню в 
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реакційному середовищі, так і за його відсутності. Це дозволяє зробити 

висновок, що водень при температурі хіміко-термічної обробки не утворює 

гідриду цирконію і, таким чином, не буде мати негативного впливу на 

фазовий склад отриманих покриттів. 

 

Таблиця 1  Рівноважний склад реакційних середовищ (Т=(250-1100) 
0
С тиск 10

4
 Па) 

№ Система 
Склад газового 

середовища 

Склад 

конденсованої 

фази 

1 Zr–N = 1:1  ZrN 

2 Zr–N–O = 1:1:1 N2 ZrO2 ,ZrN 

3 Zr–N–O = 1:1:0,1 N2 ZrO2 ,ZrN 

4 Zr–N–O = 2:1:0,05  Zr, ZrO2 ,ZrN 

7 Zr–N–C–O=1:0,4:0,5:0,01  Zr, ZrC, ZrO2, ZrN 

8 Zr–N–H = 1:1:0,1 H2 ZrN 

9 Zr–N–O–H = 1:1:0,1:0,1 H, H2 , H2O, N2, NH3 ZrO2 ,ZrN 

10 Zr–N–O–H = 1:1:0,1:0,05 H2, N2, H2O, NH3 ZrO2 ,ZrN 

 

Відомо [3,4], що адсорбція азоту на поверхні перехідних металів 

значно прискорюється в присутності водню. Цим пояснюється можливість 

азотування перехідних металів в середовищі молекулярного азоту та 

водню. Перехідні метали мають більшу спорідненість до електрону, ніж 

водень. Молекула водню при зштовхуванні з поверхнею перехідного 

металу дисоціює на атоми, які віддають свої електрони металу. Це 

полегшує утворення негативних іонів азоту. Додатковий позитивний вплив 

водню проявляєшся в руйнуванні атомарним воднем оксидної плівки на 

поверхні цирконію, яка перешкоджає азотуванню. Атомарний водень 

взаємодіє з ZrO2 за реакцією ZrO2 + 4H = Zr + 2H2O. 

Присутність парів води в газовому середовищі підтверджено 

розрахунками рівноважного складу систем 9 і 10 (табл.1) 

Аналіз отриманих даних про хімізм та термодинаміку процесів і 

рівноважний склад реакційного середовища в широкому інтервалі 

температур дозволяє обґрунтовано підійти до визначення складу 

реакційного середовища та температурно-часового режиму насичення 

цирконію вуглецем, азотом, киснем. 

Дифузійні покриття, отримані після азотування цирконію в атмосфері 

технічно чистого азоту досліджували сучасними методами фізичного 

матеріалознавства: металографічним, дюрометричним, 

рентгеноструктурним, мікро рентгеноспектральним. 
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Результати проведених досліджень фазового і хімічного складу, 

товщини та мікротвердості отриманих покриттів представлені в таблиці 2. 

При введенні в насичуючу суміш 0,01 кг/м
2 

ТіН2 на поверхні зразку з 

цирконію утворився  шар нітриду цирконію ZrN (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1  Дифузійне покриття на поверхні цирконію, отримане при 

азотуванні (Т=950
0
С, τ=2 години) в присутності  ТіН2 (0,01  кг/м

2
)  

(х1000; х5000) 

 

Вміст азоту в складі нітриду цирконію ZrN складає 7,53 мас.% . Крім 

азоту в покритті присутній кисень. Кількість кисню на поверхні 20,06 

мас.%, що відповідає сполуці ZrO2, наявність якої підтверджується і 

рентгеноструктурним аналізом. Шар цієї сполуки не перевищує 0,5 мкм. 

Велика відмінність ступеня тетрагональності кристалічної ґратки ZrO2 

від літературних даних [6] – с/а= 1,017, імовірно пояснюється розчиненням 

в ній азоту і можливо водню. 

Під шаром нітриду ZrN  розташована зона твердого розчину азоту в α-

Zr. В цій зоні також присутній кисень, який розповсюджується на глибину 

біля 10 мкм.  

 

ZrN 

α-Zr(N) 
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Таблиця 2 Фазовий склад та властивості покриттів, отриманих при 

азотуванні цирконію в середовищі молекулярного азоту (Т=900 
0
С, час 

витримки – 2 години) 

 

Вміст 

ТіН2, 

кг/м
2
 

Фазовий склад 

покриття 

Періоди 

кристалічної 

гратки, нм 

Товщина, 

мкм 

Мікро-

твердість, 

ГПА 

Хімічний 

склад, % мас 

N O 

0,01 

ZrO2-тетрагон. 

a=0,3592 

c=0,5236 

c/a=1,5907 

0,3-0,5 - 2,8 20,0 

ZrN а=0,4535 2,5-3,0 11,5 7,5 2,0 

α-

Zr(N) 

На межі 

з ZrN 

a=0,3240 

c=0,5154 

15-20 

10,0 4,2 1,9 

На 

глибині 

25 мкм 

a=0,3230 

c=0,5144 
7,0 1,1 - 

0,02 

ZrO2-тетрагон. 

35% мас 

a=0,3593 

c=0,5252 

c/a=1,4617 
1,5-2,0 24,0 6,2 24,0 

ZrO2-моноклін. 

65% мас. 

a=0,5169 

b=0,5209 

c=0,5324 

ZrN а=0,4539 4,5-5,0 15,0 10,82 1,5 

α-

Zr(N) 

На межі 

з ZrN 

a=0,3242 

c=0,5150 

20-25 

10,0 5,1 0,6 

На 

глибині 

25 мкм 

a=0,3231 

c=0,5146 
6,8 2,0 - 

0,035 

ZrO2-тетрагон. 

50% мас. 

a=0,3598 

c=0,4211 

c/a=1,1704 
1,5-2,0 24,0 7,0 25,0 

ZrO2-моноклін. 

50% мас. 

a=0,5158 

b=0,5208 

c=0,5317 

ZrN а=0,4545 5,0-6,0 17,0 13,0 2,0 

α-

Zr(N) 

На межі 

з ZrN 

a=0,3241 

c=0,5155 

25-35 

11,0 - - 

На 

глибині 

25 мкм 

a=0,3233 

c=0,5148 
7,5 - - 
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Збільшення кількості гідриду титану ТіН2 в реакційному просторі до 

0,02 кг/м
2
 призводить до зростання товщини всіх шарів (рис.2, 3). При 

даних умовах насичення зона оксиду складається з двох 

кристалографічних модифікацій ZrO2 – з тетрагональною кристалічною 

ґраткою, якого в складі оксидів приблизно  35,0 мас.%, та з моноклінною 

ґраткою в кількості 65,0 мас.%. Внаслідок розчинення в оксиді азоту 

(рис.4) параметри оксидів (табл.1) значно відрізняються від приведених в 

літературі для монолітного матеріалу [5]. 

Максимальний вміст азоту  спостерігається в ZrN і становить 10,8 

мас.%. Вміст кисню в нітриді і глибина проникнення в покриття при даних 

умовах насичення зменшились. Це можна пояснити формуванням на 

поверхні більш товстого в порівнянні зі звичайним азотування за методом 

[1], шару нітриду ZrN зі складом, ближчим до стехіометричного і менш 

дефектною по неметалам ґраткою, який має бар‘єрні властивості. Власне з 

тої ж причини майже не змінилися склад, товщина та мікротвердість 

твердого розчину азоту в α-Zr. 

 

 
 

Рис. 2  Дифузійне покриття на поверхні цирконію, отримане при 

азотуванні (Т=900 
0
С, τ=2 години) в присутності ТіН2 (0,02 кг/м

2
)

 
  

(х1000; х5000) 

ZrО2 

ZrN 

α-

Zr(

N) 
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Рис. 3  Розподіл елементів в дифузійному покритті на цирконію, після 

азотування (Т=900 
0
С, τ=2 години) в присутності ТіН2 (0,02 кг/м

2
) 

 

Підвищена мікротвердість нітридного шару в порівнянні з 

попередніми даними, може бути пояснена саме збільшенням в ньому 

вмісту азоту (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4  Розподіл мікротвердості в дифузійному покритті на цирконії після 

азотування (Т=900 
0
С, τ=2 години) в присутності  ТіН2 (0,02  кг/м

2
) 
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Травлення азотованих зразків цирконія травником, що складається з 

плавикової кислоти, перекису водню та гліцерину, дозволило встановити 

стовпчасту будову нітридного шару. Середній діаметр цих кристалів не 

перевищує (0,5-0,8) мкм. 

Введення в реакційний простір 0,035 кг/м
2
 гідриду титану призвело до 

окрихчування покриттів, отриманих на поверхні цирконієвих зразків (рис.5 

а). Тріщини з‘являлися при будь-який спробі вимірювання мікротвердості. 

Навіть при навантаженні 0,2 Н з кожних десяти відбитків 8 було з 

тріщинами. Імовірно, це є результатом насичення поверхні воднем. 

При таких умовах насичення, на поверхні зразка з цирконію 

формується покриття, що складається з зовнішнього шару, який  містить 

порівну тетрагонального та моноклінного оксидів цирконію. Внутрішній 

шар відповідає  нітриду цирконію ZrN (табл.1). Вміст азоту в нітриді 

складає 13,0 мас.%, кисню – (1,8-2,1) мас.%. Гідридних фаз в покриттях 

рентгеноструктурно визначено не було. 

 

 
Рис. 5  Дифузійне покриття на поверхні цирконію, отримане при 

азотуванні (Т=900 
0
С, τ=2 години) в присутності ТіН2 (0,035 кг/м

2
)

  

(х1500; х5000) 

 

Обидва шари крихкі, легко сколюються при виготовленні шліфа.  В 

деяких місцях спостерігалися тріщини в покритті після закінчення процесу 

ХТО. В місцях зруйнованого покриття поблизу поверхні розташовувалися 

зони, збагачені дисперсними включеннями, діаметр яких не перевищував 
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шару з оксидів та нітриду цирконію, ці фази утворювалися в твердому 

розчині азоту в α-Zr (рис.5 б). Об‘ємна доля включень зменшується від 

поверхні до середини зразка (табл.3). Розташовуються включення 

переважно по границям зерен, що обумовлено полегшеною граничною 

дифузією азоту та кисню в основу. 

 

Таблиця 3  Розподіл оксинітридних включень в дифузійній зоні 

Відстань від 

поверхні, мкм 
10 20 30 40 50 75 100 125 

Об‘ємна доля 

включень, % 
5 10 10 8 8 3 1 0,5 

 

Треба відзначити, що в усіх розглянутих випадках обробки гідриду 

цирконію ZrН не утворювалося. Крихкість отриманих покриттів, за умови 

вмісту ТіН2 в реакційному середовищі (0,01-0,025) кг/м
2
,
  
була задовільна. 

При вимірюванні мікротвердості з навантаженням 0,5 Н відбитків з 

тріщинами було 1-3 %, а при навантаженні 1Н – 10 %. 

 

Висновки 

Показана можливість отримання якісних дифузійних покриттів при 

азотуванні цирконію в атмосфері технічно чистого азоту.  

Введення при азотуванні цирконію в середовищі азоту в реакційний 

простір ТіН2 в кількості (0,015-0,025) кг/м
2
 дозволяє отримувати дифузійні 

азотовані покриття за участю нітриду ZrN товщиною (2-5) мкм та 

мікротвердістю (10-24) ГПа при температурі 900 
0
С впродовж 2 годин. 

Отримані результати дозволяють  в подальшому розробити 

технологічно прості та екологічно чисті технології поверхневого зміцнення 

азотом виробів з цирконієвих сплавів, що використовуються в атомній 

енергетиці, хімічній та медичній промисловості. 
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УДК 669.295:621.785.53 

 

ВПЛИВ РЕЖИМУ АЗОТУВАННЯ НА ЗНОСОТРИВКІСТЬ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ22 

 

І. М. Погрелюк, С. М. Лаврись 

 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 

 

Розроблено режими азотування титанового сплаву ВТ22, суміщенні 

зі штатною термічною обробкою. Показано, що збільшення 

температурно-часових параметрів азотування титанового сплаву ВТ22 

забезпечує вищий рівень приповерхневого зміцнення. Встановлено, що 

насичення азотом за температури 750 
о
С впродовж 3 год. на другому 

ступені штатної термічної обробки сплаву забезпечує вищі 

триботехнічні характеристики трибопари ВТ22 – БрАЖН 10-4-4, ніж 

насичення за 820 
о
С, 1год. + 750 

о
С, 3 год. на першому та другому 

ступенях штатної термічної обробки 

 

Разработаны режимы азотирования титанового сплава ВТ22, 

которые совмещены со штатной термической обработкой. Показано, 

что увеличение температурно-временных параметров азотирования 

титанового сплава ВТ22 повышает уровень приповерхностного 

упрочнения. Установлено, что насыщение азотом при температуре 

750 °С в течение 3 ч. на второй ступени штатной термической 

обработки сплава обеспечивает более высокие триботехнические 

характеристики трибопары ВТ22 – БрАЖН 10-4-4 по сравнению с 

насыщением при 820 °С, 1 ч. + 750 °С, 3 ч. на первом и втором ступенях 

штатной термической обработки 

 

Are developed modes nitriding of titanium alloy VT22 which combining 

with the standard thermal treatment. It is shown that an increase in the 

temperature-time modes nitriding of titanium alloy VT22 provides a high level 

of the surface strengthening. It is established that the saturation of nitrogen at 

750 °C for 3 h. in the second degrees of thermal treatment of the alloy standard 

provides high tribological characteristics friction pair VT22 - bronze 4.4.10 

than saturation of 820 °C, 1 h. + 750 °C. 3 h. on the first and second degrees of 

the standard thermal treatment 
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Вступ  
Титан і його сплави знайшли широке застосування в різних галузях 

промисловості завдяки поєднанню таких властивостей як висока корозійна 

тривкість, питома міцність, яка зберігається при високих температурах, 

низький поріг холодноламкості, тощо. Висока вартість титану і його 

сплавів в багатьох випадках компенсується їх більшою працездатністю, а 

часом вони є єдиним матеріалом, з якого можна виготовити обладнання 

або конструкції, здатні працювати в конкретних умовах [1]. 

Проте висока схильність до схоплювання та холодного зварювання 

утруднює і робить небезпечним застосування титанових сплавів без 

поверхневого зміцнення в вузлах тертя механізмів і машин[2, 3].  

Термічна обробка не забезпечує належного поверхневого зміцнення 

[4]. Для підвищення зносотривкості титанових сплавів застосовують різні 

види поверхневої зміцнюючої обробки. До сьогодні найбільш 

універсальним методом інженерії поверхні залишається хіміко-термічна 

обробка, як процес, що легко відтворюється та дозволяє обробляти деталі 

складної форми, в тому числі з отворами. Як показує аналіз літературних 

даних, найбільш перспективною, ефективною і економічно виправданою 

поверхневою хіміко-термічною обробкою вважається азотування [5-7].  

Серед титанових сплавів широке застосування у літакобудуванні 

знайшов високоміцний (α + β)-титановий сплав ВТ22 системи Ti-Al-Mo-V-

Cu-Fe, рівень об’ємного зміцнення якого забезпечується термічною 

обробкою [8, 9]. Ізотермічне азотування, проведене після штатної 

термічної обробки, формує необхідний рівень поверхневого зміцнення, але 

нівелює результат термічної обробки сплаву (рівень об’ємного зміцнення). 

Отримати зносотривкий поверхневий шар за збереження регламентованого 

рівня міцнісних характеристик сплаву ВТ22 можна шляхом суміщення в 

одному технологічному циклі формування азотованого шару заданих 

параметрів і утворення регламентованої структури титанової матриці [10].  

 

Постановка задач дослідження 

Метою даної роботи є розроблення режиму азотування, суміщеного з 

термічною обробкою сплаву, який би забезпечував високу зносотривкість 

титанового сплаву ВТ22 у парі з бронзою.  

 

Методика проведення експериментів 

Досліджували зразки двофазного титанового сплаву ВТ22 (Ti-5Al-

5Mo-5V-1,5Cu-Fe). Даний сплав здатен гартуватись при охолодженні з 

малими швидкостями, що дає можливість здійснювати процес без 

переносу у гартувальне середовище [11]. Для збереження об’ємного 

зміцнення, яке задає термічна обробка, і формування поверхневого 
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зміцнення термодифузійним насиченням поверхневих шарів азотом, сплав 

ВТ22 обробляли за режимами 1 і 2, суміщаючи термічну і хіміко-термічну 

обробки в одному технологічному циклі [12]. Режим 1 передбачав 

насичення азотом на першому і другому ступені термічної обробки 

(820 
о
С, 1 год. + 750 

о
С, 3 год.), режим 2 – лише на другому ступені (750 

о
С, 

3 год.). Третій ступінь термічної обробки сплаву (600 
о
С, 4 год.) 

реалізовували у вакуумі. Азотування здійснювали на установці, яка 

дозволяє відтворювати технологічний регламент термічної обробки сплаву 

та забезпечувати температурно-часовий та газодинамічний режим 

азотування в одному технологічному циклі. Використовували 

газоподібний азот технічної чистоти (ГОСТ 9293-74), який перед подачею 

в реакційний простір печі висушували та звільняли від кисню, 

пропускаючи через капсулу з силікагелем і нагріту на ~50 ºС вище 

температури насичення титанову стружку. 

Якість поверхні, а саме шорсткість, до та після кожної технологічної 

операції вимірювали на профілометрі моделі 170621 з автоматичним 

визначенням середнього арифметичного відхилення профілю Ra, мкм 

(ГОСТ 2789-73). Дюрометричні дослідження вихідної та зміцненої 

поверхонь зразків проводили на мікротвердомірі ПМТ-3М за 

навантаження 0,49 Н. 

Триботехнічні випробування здійснювали на машині для зношування 

металів СМЦ-2 за схемою спряження «диск – колодка» на базі 1000 м за 

питомого навантаження 0,6 МПа. Випробовували диски із сплаву ВТ22, 

поверхню яких зміцнювали термодифузійним насиченням азотом, 

відповідно до режимів 1 і 2. В якості контртіла використовували колодки з 

деформівної бронзи БрАЖН 10-4-4. Змащували шляхом занурення тіла 

пари тертя в контейнер з гідрорідиною АМГ-10. Зносотривкість 

азотованого сплаву оцінювали за зміною маси при терті відповідно до 

ГОСТ 23.224–86. 

 

Результати досліджень  

Насичення азотом на першому та другому ступені термічної обробки 

(режим 1) чи лише на другому ступені (режим 2) не впливає на фазовий 

склад поверхневих шарів сплаву. Незалежно від режиму азотування на 

поверхні ВТ22 формується плівка нижчого нітриду титану Ti2N, про що 

свідчать результати рентгенівського фазового аналізу, фіксуючи 

присутність рефлексів даної фази у дифракційному спектрі.  

Якість поверхні зразків після азотування погіршується на 2 класи в 

порівнянні з вихідною і після режимів 1 і 2 встановлюється на рівні 8-го та 

9-го квалітету чистоти за ГОСТ 2789 - 73 відповідно. 
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Встановлено, що при переході від режиму 1 до режиму 2 (перехід при 

термодифузійному насиченні азотом від вищої температури (середня на 

першому і другому ступені 785 
о
С) та тривалішої витримки (4 год.) до 

нижчої температури (750 
о
С) та коротшої витримки (3год)) поверхнева 

твердість сплаву зменшується від 5,6 до 4,9 ГПа. Глибина зміцненого шару 

після насичення за режимами 1 і 2 сягає близько 200 мкм та 150 мкм 

відповідно. 

Триботехнічні випробування показали, що титановий сплав ВТ22 

після азотування за вказаними режимами на досліджуваній базі практично 

не зношується. При цьому знос контртіла (колодки з деформівної бронзи 

БрАЖН 10-4-4) відчутний і більше, ніж на два порядки перевищує знос 

азотованих дисків (0,019…0,026 g і 0,0003…0,0004 g відповідно). Слід 

зазначити, що інтенсивність зношування бронзи, котра працювала в парі з 

диском, який азотували за режимом 1, в 1,4 рази більша, ніж тієї, що 

працювала в парі з диском, азотованим за режимом 2.  

Окрім цього в процесі фрикційної взаємодії визначали зміну 

коефіцієнта тертя та температури в околі зони тертя. Азотування, 

реалізоване за режимом 2, забезпечує практично вдвічі менший період 

припрацювання трибопари порівняно з азотуванням за режимом 1. 

Коефіцієнт тертя у трибоспряженні «диск, азотований за режимом 1 – 

колодка» у період припрацювання високий і становить 0,32, а згодом 

знижується до 0,2 і стабілізується. Коефіцієнт тертя у трибоспряженні 

«диск, азотований за режимом 2 – колодка» приблизно у 1,4 рази менший у 

всьому діапазоні випробувань(рис. 2). 

Значення коефіцієнта тертя корелюють із значеннями температури в 

зоні тертя. За нижчого коефіцієнта тертя у трибоспряженні 2 фіксуємо 

нижчу температуру в околі зони тертя – 29,4 
о
С. Температура в зоні тертя 

для трибопари 1 встановлюється на рівні 34,8 
о
С.  

 

Висновки 

Суміщене з термічною обробкою сплаву азотування за режимом 1 

забезпечує вищий рівень приповерхневого зміцнення (поверхнева 

мікротвердість, глибина азотованого шару), ніж азотування за режимом 2. 

Активніше нітридоутворення на поверхні при реалізації режиму 1 

погіршує якість поверхні порівняно з режимом 2.  

За питомого навантаження 0,6 МПа, швидкості ковзання 0,6 м/с та 

мащення в АМГ-10 в парі з БрАЖН 10-4-4 насичення азотом на другому 

ступені штатної термічної обробки сплаву ВТ22 (750 
о
С, 3 год.) в 1,4 рази 

зменшує інтенсивність зношування порівняно з насиченням азотом на 

першому та другому ступені ТО (820 
о
С, 1 год. + 750 

о
С, 3 год.), 
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забезпечуючи на етапі стабільного зношування нижчі коефіцієнт тертя 

(0,14) та температуру в зоні тертя (29,4 
о
С). 
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Досліджено вплив хіміко-термічної оброки на геометричні 

параметри якості поверхні. Встановлено, що після термодифузійного 

насичення азотом чи бором якість поверхні титану Grade 2 

покращується порівняно з вихідною (після шліфування). Показано, що 

кращий комплекс геометричних параметрів профілю поверхні забезпечує 

азотування 

 

Исследовано влияние химико-термической обработки на 

геометрические параметры качества поверхности. Установлено, что 

после термодиффузионного насыщения азотом или бором качество 

поверхности титана Grade 2 улучшается по сравнению с исходной (после 

шлифовки). Показано, что лучший комплекс геометрических параметров 

профиля поверхности обеспечивает азотирования 

 

The influence of chemical thermal processing on the geometric parameters 

of quality of the surface. It is found that the quality of Grade 2 titanium 

improved surface after the thermal diffusion of boron or nitrogen saturation 

relative to the initial (after grinding). It is shown that the best complex of 

geometrical parameters of the surface profile provides the nitriding 

 

Вступ 

Хіміко-термічна обробка – один із найважливіших і розповсюджених 

методів зміцнення поверхні титанових сплавів для підвищення їх 

триботехнічних характеристик. Найчастіше використовують дифузійне 

насичення поверхні елементами втілення, зокрема киснем, азотом та бором 

[1]. Слід зазначити, що під час термодифузійного насичення на поверхні 

матеріалу формується змінений шар, якість якого суттєво буде залежати 

від виду та температурно-часових параметрів хіміко-термічної обробки 

(ХТО) [2]. Одним з найважливіших параметрів якості є шорсткість 

поверхні. Шорсткість визначає не тільки такі експлуатаційні властивості, 
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як довговічність, зносотривкість, надійність, корозійну тривкість, але і 

механічні властивості поверхневих шарів [3]. 

Аналіз літературних даних показав, що та чи інша хіміко-термічна 

обробки по-різному впливають на геометричні параметри якості поверхні 

[4, 5]. Це пов’язано з тим, що природа процесу хіміко-термічної для різних 

елементів є різною. Так, при азотуванні атоми проникнення азоту, в першу 

чергу, дифундують границями зерен титану, тим самим незначно 

підвищують висотні параметри шорсткості поверхні. За вищих 

температурно-часових режимів насичення нітридні плівки на границях 

зерен розростаються, що призводить до їх об’єднання і поступового 

заповнення всієї обробленої поверхні [6]. Щодо борування, то якість 

поверхні не тільки залежить від режимів насичення, а також від його 

способу. Так, в роботі [7] показано, що збільшення температури сприяє 

збільшенню висотних параметрів профілю поверхні у 2 рази за 

неконтактного і в 3 рази за контактного способів борування, що свідчить 

про вищу швидкість формування боридного шару. Зміна крокових 

параметрів при цьому, як правило, не перевищує 25…30 %. 

Все це свідчить про необхідність подальших досліджень та вивчення 

впливу процесів термодифузійного насичення на геометричні параметри 

шорсткість поверхні виробів. Знаючи як впливає та чи інша ХТО на якість 

поверхні, можна прогнозувати, яку вихідну топографію поверхні повинна 

мати деталь для того, щоб після термодифузійного насичення її шорсткість 

не виходила за межі допустимого квалітету чистоти (тобто обробка була 

фінішною). 

 

Постановка задач дослідження 

У даній роботі зроблені спроби дослідити зміни топографії поверхні 

титану після різних методів хіміко-термічної обробки. Отримані 

закономірності впливу процесу насичення на якість поверхні є важливими 

у тих випадках, коли умови експлуатації зміцненої поверхні виробів 

дозволяють використовувати її без подальшої механічної обробки. 

 

Методика проведення експериментів 

Досліджували зразки титану Grade 2 (аналог ВТ1-0), поверхню котрих 

попередньо шліфували. В якості ХТО були вибрані наступні способи 

оброблення поверхні [8]: 

1 – газове термодифузійне насичення азотом за температури 750 
о
С 

впродовж 5 годин. Використовували газоподібний азот технічної чистоти 

(ГОСТ 9293-74), який перед подачею в реакційний простір печі 

висушували та звільняли від кисню, пропускаючи через капсулу з 
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силікагелем і нагріту на ~50 ºС вище температури насичення титанову 

стружку. 

2 – безконтактне термодифузійне насичення бором за температури 

750 
о
С впродовж 5 годин. Насичували з порошку карбіду бору в вакуумі 1 

Па ( парціальний тиск кисню ≈ 0,1 Па). Зразки в робочу камеру 

завантажували в спеціальному циліндричному контейнерні з нержавіючої 

сталі Х18Н10Т. У контейнер засипали порошок карбіду бору, створюючи 

шар завтовшки 32 мм. Над шаром карбіду бору підвішували досліджуванні 

зразки на відстані 10 мм від шару. 

Рівень поверхневого зміцнення після кожної технологічної операції 

визначали за допомогою мікротвердоміра ПМТ-3М за навантаження на 

індентор 0,49 Н.  

Топографію поверхні аналізували методом двохкрокової фазозсувної 

інтерферометрії з використанням алгоритму реконструкції рельєфу 

поверхні, за допомогою інтерферометра Тваймана-Гріна. Метод базувався 

на модифікованому алгоритмі обробки інтерферограм з довільним фазовим 

зсувом [9]. Інтерферограми ділянки поверхні (2,36×1,77 мм) реєстрували 

на експериментальному стенді, який зображено на рис. 1. Використано 

лазер  ЛГН-215 з довжиною хвилі вимірювання λ = 0,6328 мкм і 

потужністю P = 50мВ. Отриману шорсткість поверхонь матеріалу 

оцінювали за двох- та трьохвимірними характеристиками згідно стандартів 

ГОСТ Р ИСО 4287-2014 та ISO 4287-1997. 

 

 

 
 

 

Рис. 1 Схема експериментального обладнання для визначення шорсткості 

поверхні 
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Результати досліджень  

Рівень поверхневого зміцнення після ХТО підвищується в порівняні з 

вихідним. Найвищий він для борованого титану (6,6 ГПа), а для 

азотованого – 4,2 ГПа. Це свідчить про те, що за вказаного температурно-

часового режиму, кращим з точки зору поверхневого змінення титану, а 

отже і з позицій трибології, є процес борування. 

 

Таблиця 1 Шорсткість поверхні після різних технологічних процесів 

Обробка 

Параметри шорсткості поверхні, 

мкм tp 

Ra Rmax Sm S 

Шліфування 0,387 1,592 2,59 1,73 0,52 

Борування 0,239 1,428 2,68 1,67 0,51 

Азотування 0,195 1,356 3,98 2,11 0,59 

 

Аналіз таблиці 1 показує, що термодифузійне насичення титану чи то 

азотом, чи то бором позитивно впливає на шорсткість поверхні порівняно 

зі шліфуванням. Найменший параметр шорсткості Ra фіксували на 

азотованій поверхні. Це зв’язано з тим, що під час азотування ріст 

нітридної плівки починається в тих місцях, де є більша кількість дефектів 

кристалічної ґратки. В нашому випадку під час шліфування абразивні 

частинки проорюють поверхню, тим самим руйнують поверхневі атомні 

шари матеріалу. Атоми проникнення азоту на початковій стадії ХТО 

будуть заповнювати недобудовані кристалічні ґратки, а отже нітридна 

плівка буде наростати на западинах тих борозен, покращуючи висотні 

параметри шорсткості обробленої поверхні. Щодо крокових параметрів, то 

після азотування вони підвищуються на 65 % порівняно з вихідним. 

Очевидно, що на поверхні під час насичення азотом формується новий 

мікрорельєф, де утворюються нові піки (плямами фактичного 

контактування) профілю поверхні, якими можуть виступати нітридні фази. 

Також визначали відносну опорну довжину профілю tp після кожної 

технологічної операції за їх відносною опорною кривою профілю – крива 

Аббота. Після термодифузійного насичення азотом опорна довжина 

профілю збільшується і становить tp = 0,59.  

Щодо борування, то його вплив не є таким істотним, як під час 

азотування. Це можна пояснити тим, що в процесі термодифузійного 

насичення атоми бору рівномірно дифундують у поверхневі шари 

матеріалу. Плівка, яка утворюється під час борування, рівномірно 

покриває всю оброблювальну поверхню, тим самим заліковуючи 

мікровпадини профілю поверхні. Крокові значення та опорна довжина 

профілю після процесу борування практично не змінюються. 
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Висновок 

Незалежно від способу хіміко-термічної обробки (азотування, 

борування) якість поверхні титану Grade 2 покращується порівняно з 

вихідною (після шліфування). Найнижчі висотні показники якості поверхні 

та найвищі крокові фіксували після азотування. Після термодифузійного 

насичення азотом титану опорна довжина профілю збільшується, що 

свідчить про кращі триботехнічні властивості таких поверхонь, особливо в 

період їх припрацювання.  
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УДК 621.78:669.295 

 

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ ТРИВКОСТІ У 20 % 

РОЗЧИНІ ХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ ВТ1-0  

 

І. М. Погрелюк, Х. С. Швачко 

 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 

 

Досліджували корозійну тривкість спеченого титану ВТ1-0 у розчині 

хлоридної кислоти. Встановили, що її можна покращити захисним шаром, 

створеним на поверхні зразків термодифузійним насиченням елементами 

втілення 

 

Исследовали коррозионну стойкость спеченного титана ВТ1-0 в 

растворе хлоридной кислоты. Установили, что ее можно улучшить 

защитным слоем, созданным на поверхности образцов 

термодиффузионным насыщением элементами внедрения 

 

The corrosion resistance of sintered titanium VT1-0 in a solution of 

hydrochloric acid was researched. It was determined that it is possible to 

improve it by a protective layer formed on the surface of samples of 

thermodiffusion saturation by interstitial elements 

 

Вступ 

Титанові сплави, завдяки високій корозійній тривкості, широко 

використовують у хімічній промисловості. Значною перешкодою на шляху 

їх впровадження у виробництво є висока вартість. Знизити собівартість та 

зберегти властивості отриманих заготовок намагаються використовуючи 

метод порошкової металургії (МПМ) [1]. Однак у структурі матеріалів, 

отриманих МПМ присутні пори. Вони призводять до погіршення 

корозійних властивостей спеченого титану у порівнянні з отриманим 

традиційно [2].  

 

Постановка задач дослідження 

Мета роботи – оцінити ефективність захисту від дії 

висококонцентрованого корозивного середовища хлоридної кислоти 

титану, отриманого МПМ шляхом термодифузійних оксидування та 

азотування [3], а також зменшенням поруватості титанової матриці при 

введенні у вихідну порошкову суміш гідриду титану. 
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Методика проведення експериментів 

Досліджували зразки технічно чистого титану ВТ1-0, отримані 

методом порошкової металургії. Вихідна порошкова суміш складалася з 

порошків титану марки ПТ5-1 (фракція – 0,50/+0,16) ТУ У 14-10-026-98, 

гідриду титану (ТУ У 24.1-00194731-036:2010), а також їх суміші різної 

пропорції (30/70; 50/50; 70/30). Порошок та суміш порошків пресували на 

гідравлічному пресі за навантаження 700 МПа. Спікали у вакуумній 

електропечі СНВЭ – 1.3.1/16Из за температури 1200…1300 ºС, 

витримували 3 год. та охолоджували разом з піччю. Вакуум - 13,3 Па. 

Поверхню зразків шліфували і полірували. Порівнювали зі зразками 

титану ВТ1-0, отриманими традиційною технологією. 

Дослідження мікроструктури поверхневих шарів і матриці сплаву, 

аналіз топографії кородованої поверхні здійснювали з використанням 

металографічного мікроскопу “Epiquant”, оснащеного камерою та 

комп’ютерною приставкою з фіксацією зображення у цифровому вигляді, 

та сканувального електронного мікроскопу EVO 40XVP із системою 

мікроаналізу INCA Energy.  

Швидкість корозії визначали гравіметричним методом за зміною маси 

зразків після експозиції в агресивному середовищі. Дослідження 

проводили на базі 60 днів у 20% водному розчині хлоридної кислоти. 

 

Результати досліджень 

Результати корозійних досліджень у 20% водному розчині хлоридної 

кислоти засвідчили, що швидкість корозії титану ВТ1-0, отриманого 

методом порошкової металургії, на 2 порядки вища, ніж титану, 

отриманого за традиційною технологією (5,275 г/(м
2
год.) проти 0,049 

г/(м
2
год.)). Кородування зразків спеченого порошку титану марки ПТ5-1 

у 20% водному розчині хлоридної кислоти відбувається інтенсивно. Зразки 

відразу починають втрачати масу, причому після витримки 9 діб (216 год.) 

цей процес монотонно пришвидшується. Після 552 год. випробувань 

досліджувані зразки практично розчиняються. Слід зазначити, що 

пористість даних зразків найбільша порівняно зі зразками, виготовлених із 

суміші порошку титану з гідридом титану. Так, з аналізу структур 

спечених титанових зразків можна зробити висновок, що в компактованій 

структурі на основі порошку гідриду титану середній розмір пор не 

перевищує 5 мкм, що в 3-4 рази менше, ніж для зразків на основі порошку 

титану марки ПТ5-1 [2]. Зі збільшенням вмісту порошку гідриду титану у 

вихідній порошковій суміші розміри пор зменшуються. Додавання 

порошку гідриду титану у вихідну суміш підвищує стійкість до корозії у 

1,7…5,6 раза. Вже незначний вміст TiH2 (5%) у вихідній суміші дозволяє 

чинити спеченому матеріалу опір корозійному руйнуванню. Покращення 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

819 

 

показника швидкості корозії можна пояснити тим, що зменшуються 

розміри пор, їх кількість, а саме вони сприяють попаданню агресивного 

середовища вглиб металу, чим збільшують фактичну площу контактування 

агресивного середовища з матеріалом. Усі тестовані зразки пасивують 

після 400 год., а швидкість корозії набуває усталеного характеру.  

Згідно з отриманими результатами, хіміко-термічна обробка на 1–3 

порядки підвищує опір корозії титану. У процесі витримки оксидованих та 

азотованих зразків у означеному агресивному середовищі спостерігається 

рівномірне розчинення поверхневих модифікованих шарів. Швидкість 

корозії оксидованого та азотованого титану ВТ1-0, отриманого методом 

порошкової металургії, у 20% водному розчині хлоридної кислоти 

становить 0,001 г/(м
2
год.) і 0,002 г/(м

2
год.) відповідно, що виходить на 

рівень зі зразками отриманими традиційно після оксидування та 

азотування. Проте в зонах структурної неоднорідності оксидна та нітридна 

плівки уразливіші до впливу агресивного середовища. Результатом цього є 

такі види місцевої корозії як точкова, ниткоподібна та плямиста. 

 

Висновки 

Встановлено, що корозійну стійкість спеченого титану можна 

підвищити як на стадії отримання спеченого матеріалу, так і створенням 

захисного шару на поверхні в процесі термодифузійного насичення 

елементами втілення.  

Додавання порошку гідриду титану у вихідну суміш підвищує 

стійкість до корозії у 1,7…5,6 раза. Ефективніший захист забезпечує 

хіміко-термічна обробка - на 1–3 порядки. В результаті оксидування на 

поверхні титану формується поверхнева оксидна плівка в модифікації 

рутилу близько 5 мкм завтовшки, а після азотування - нітридний шар, до 

складу якого входять -нітрид TiNx та -нітрид Ti2N, котрі є стійкими до дії 

даного середовища. 
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У статті розглянуто вплив оброблення розплаву імпульсним 

електричним струмом на мікроструктуру, фазові перетворення при 

кристалізації та морфологію залізовмісних фаз у сплаві АК5М2 

 

В статье рассмотрено влияние обработки расплава импульсным 

электрическим током на микроструктуру, фазовые превращения при 

кристаллизации и морфологию железосодержащих фаз в сплаве АК5М2 

 

In the article considers the influence of melt processing a pulsed electric 

current on the microstructure, phase transformations during the crystallization 

and morphology of iron phase in the alloy AK5M2 

 

Ливарні алюмінієві сплави завдяки високому рівню технологічних, 

фізико-механічних, корозійних, експлуатаційних властивостей є 

багатофункціональними конструкційними матеріалами, що 

використовуються в різних галузях промисловості. 

Відсутність в Україні власної рудної бази для виробництва 

первинного алюмінію зумовлює використання вторинної сировини -  лому 

та відходів з великою кількістю шкідливих домішок, насамперед – заліза, 

що негативно впливає на якість виливків.  

Наукові праці авторів [1-5] та інших свідчать про генетичний 

взаємозв’язок між структурою в рідкому та твердому станах. Рідина, що є 

проміжною ланкою в ланцюзі "шихта - розплав - виливок", несе 

інформацію про природу сировинних матеріалів, їх якість та є благодатним 

об'єктом для поліпшення структури і властивостей виливків фізико-

хімічними впливами на розплав. 

З огляду на викладене, відповідний інтерес представляє розширення 

досліджень щодо впливу оброблення рідкої фази електричним струмом на 

структуру та властивості доевтектичних силумінів, особливо тих, що 
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виготовляються з вторинної сировини. У цьому аспекті заслуговує на увагу 

однополярний імпульсний електричний струм, який характеризується 

широким амплітудно-частотним спектром одиничного імпульсу з його 

великими потенційними можливостями змінювати будову розплаву. 

На відміну від силумінів, виготовлених з первинних матеріалів, у яких 

основним елементом структури є Al-Si евтектика, у сплавах, виплавлених з 

брухту та відходів, - це евтектики, що містять інтерметаліди з залізом [4]. 

Закономірності формування структури залізовмісних фаз вивчено 

недостатньо. Характер і порядок фазових перетворень при твердінні після 

оброблення розплаву електричним струмом не досліджено. 

Мікроструктуру сплаву  АК5М2 (мас %: Si – 4,7; Cu – 1,97; Mg - 0,23;     

Mn - 0,28; Fe – 0,8; Ni – 0,17; Zn – 0,5; Al – решта;  Mn:Fe = 0,35 ) у 

вихідному стані  наведено  на  рис.1. 

 

 
а                                                                б 

 

Рис. 1 Мікроструктура сплаву АК5М2 у вихідному стані: 

а – Х 400, б – Х 800 

 

За   даними    гартівно-мікроструктурного   аналізу сплаву АК5М2  

(рис. 2) при температурі 600 оС утворюються первинні кристали твердого  

розчину  алюмінію Alα
1
  (рис. 2 а).  При   охолодженні  до  температури 

нижче 600 оС, з’являється незначна кількість фази (Fe,Mn,Cu)
3
Si

2
Al

15 (), 

що формується в процесі евтектичної реакції: Р   + Alα (рис. 2 б). 

Маючи більш складну порівняно з алюмінієвим твердим розчином 

кристалохімічну  природу, тугоплавка фаза  відіграє провідну роль у ході 

евтектичного перетворення [5]. При досягненні температури 575 оС 

спостерігаються зміни у фазовому складі - з’являються продукти 

евтектичного  розпаду рідини: Р   + Si + Alα (рис. 2 в). Об’ємна частка  

-фази теж незначна і в цілком закристалізованому сплаві складає 1,3 %. 

Тому рентгеноструктурним аналізом не виявляється (табл. 1). 
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а                                           б  

    
в                                          г  

Рис. 2  Початкові етапи формування сплаву АК5М2: 

а - Р → Аlα; б - Р → α + Аlα; в -  Р → α + Si + Аlα; г - Р → β + Si + Аlα;                   

а, в, г - Х 400; б - Х 250 

 

При температурі 560 оС утворюється потрійна евтектика                                   

-FeSiAl + Si + Al (рис. 2 г), що є основною евтектичною складовою 

сплаву АК5М2. Провідною фазою евтектичного розпаду рідини Р                     

-FeSiAl5 + Si + Alα є голкоподібний інтерметалід -FeSiAl5 (), що визначає 

вигляд  евтектичної колонії. Наступне, пяте, перетворення супроводжується  

виділенням фази -FeMg3Si6Al8  () за  перитектичною   реакцією: Р + β   

+ Si + Alα. Найбільш типовими низькотемпературними перетвореннями є: Р 

 -CuAl2 + Si + Alα
 
в інтервалі температур 520…    491 оС і Р  -CuAl2 + 

Mg2Si + Si + Alα
  

на останньому етапі твердіння (481…477 оС). Через 

незначну об’ємну частку фази Mg2Si у вихідному сплаві (менше 1 %) 

рентгеноструктурним методом вона також не виявляється (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 Вплив параметрів оброблення розплаву імпульсним 

електричним струмом на фазовий склад сплаву АК5М2 за даними 

рентгеноструктурного аналізу 

Режим 

оброблення 

ν, Гц 

Фази, що визначені за допомогою 

рентгеноструктурного аналізу,  j = 7 A/см
2 

α-Al Si β θ π α М2Si 

Початковий 

стан 
+ + + + + - - 

50,00 + + + + + - - 

100,00 + + - + - - + 

500,00 + + - + - + + 

1000,00 + + - + - + + 

5000,00 + + - + + + + 

50000,00 + + + + + - - 
*
Примітка: «+» - наявність фази; «-» - відсутність фази 

 

Оброблення сплаву АК5М2 в рідкому стані однополярним 

імпульсним електричним струмом за способом [6] приводить до значних 

змін у процесі структуроутворення (рис. 3) та фазового складу (див.             

табл. 1).  

 

  
а б 

 

Рис. 3 Мікроструктура сплаву 

АК5М2 після оброблення розплаву 

електричним струмом:  

а - ν = 1000 Гц,  j = 7 A/см
2
;  

б - ν = 1000 Гц,  j = 20 A/см
2
;   

в - ν = 50000Гц, j = 7 A/см
2
;   

а, б, в – Х 400 

 

в  
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Насамперед, це стосується залізовмісних інтерметалідів, що 

утворюються на перших етапах твердіння. Так, за даними 

рентгеноструктурного і металографічного аналізу при деяких режимах 

оброблення розплаву електричним  струмом (див. рис. 3 а, б) реакція 

розпаду рідини Р   + Si + Alα
 

пригнічується. Після твердіння 

голкоподібний інтерметаліди β майже відсутній. Стабілізуються 

перетворення Р   + Alα
  
і  Р   + Si + Alα, внаслідок чого збільшується 

об'ємна частка розгалуженої α-фази, яка виявляється як металографічним 

(див. рис. 3), так і рентгеноструктурним (див. табл.1) аналізами. При цьому 

зменшується кількість π-фази, що утворюється за перитектичною реакцією 

за участю інтерметаліду β, зростає об’ємна частки фази Мg2Si. 

Результати кількісного металографічного аналізу (рис. 4.) свідчать, що 

відчутне збільшення об’ємної частки фази α в сплаві АК5М2 відбувається 

після оброблення розплаву однополярним імпульсним електричним  

струмом, що має  частоту 300…1000 Гц, щільність 7 А/см
2
. 

 

 
 

Рис. 4 Об’ємна частка інтерметаліду α в залежності від параметрів                     

оброблення рідкого сплаву АК5М2 електричним струмом 

 

Таким чином, оброблення рідкого сплаву АК5М2 імпульсним 

електричним струмом у діапазоні частот від 500 до 6000 Гц,  при зміні 

щільності від 5 до 35 А/см
2
 приводить

 
до зміни структури розплаву і 

відповідно процесу кристалізації. Пригнічуються фазові перетворення, 

внаслідок яких утворюється голкоподібна фаза β – концентратор напруги,  

термодинамічно стабільною стає розгалужений інтерметалід , 

формування якого відбувається в процесі подвійних і потрійних 

евтектичних реакцій розпаду рідини. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПЛОТНОСТИ 

СВАРОЧНОГО ТОКА,  ВИХРЕВЫХ ТОКОВ И  

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В СВАРОЧНОЙ ВАННЕ 

ПРИ СВАРКЕ ПОД ВОДОЙ 

 

Е. А. Прилипко, С. Ю. Максимов 
1
, Е. А. Рыбалкин 

2
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 Институт прикладных проблем моделирования в энергетике 

им. Г. Е. Пухова НАН Украины 

 

На підставі  результатів дослідження обґрунтовано актуальність і 

необхідність розробки математичних моделей для розрахунку 

електромагнітного поля в зварювальній ванні з врахуванням реальних 

електрофізичних властивостей матеріалів для отримання якісного 

зварного з'єднання при підводному дуговому зварюванні, що дозволило 

раціонально використовувати обчислювальні ресурси, завдяки мінімізації 

розрахункової області при врахуванні магнітних полів розсіяння в 

необмеженому просторі 

 

На основании  результатов исследования обоснованы актуальность и 

необходимость разработки математических моделей для расчета 

электромагнитного поля в сварочной ванне с учетом реальных 

электрофизических свойств материалов для получения качественного 

сварного соединения при подводной дуговой сварке, что позволило 

рационально использовать вычислительные ресурсы, благодаря 

минимизации расчетной области при учёте магнитных полей рассеяния в 

неограниченном пространстве 

 

On the basis of  results researches are grounded actuality and necessity of 

development of mathematical models for the calculation of the electromagnetic 

field in welding bath taking into account the real electrophysics properties of 

materials, for the receipt of the high-quality weld-fabricated connection at a 

submarine arc/w,  that. allowed rationally to use calculable resources, have a 

minimum calculation area;  and exactly take into account the magnetic fields of 

dispersion in unlimited space 

 

Проблема разработки оптимальной технологии сварки неразрывно 

связана с расчетом оптимальных параметров режима сварки по заданным 
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показателям качества сварного соединения. Это в полной мере относится и 

к подводной дуговой сварке с внешним электромагнитным воздействием 

Из проведенного анализа литературных источников следует, что в 

настоящее время отсутствует методика расчета, математическое и 

компьютерное моделирование оптимальных параметров 

электромагнитного воздействия на жидкий металл при подводной дуговой 

сварке. Поэтому, существует необходимость разработки не просто новых, 

но и рациональных с точки зрения использования вычислительных 

ресурсов, методов и моделей электродинамических процессов, 

протекающих в расплавленном металле сварочной ванны [1-4]. 

То есть, необходимо: 

– для расчета распределения электродинамических усилий в жидком 

металле при дуговой сварке с внешним электромагнитным воздействием 

разработать математическую модель и программный комплекс для 

вычисления плотности сварочного и вихревых токов в массивных 

проводниках, плотности токов намагниченности на поверхности 

ферримагнитных тел; 

– применить разработанные математические модели для анализа 

распределения электродинамических усилий при дуговой сварке с 

внешним электромагнитным воздействием; 

– выполнить оценку разработанных математических моделей на 

адекватность и достоверность полученных результатов. 

При моделировании процессов, протекающих при дуговой сварке с 

использованием внешнего электромагнитного воздействия, одной из 

важнейших искомых величин является плотность вихревых токов в 

массивных телах. Эти токи существенно влияют на магнитное поле 

индуктора и, как следствие, на распределение электродинамических 

усилий в потоках расплава ванны [5-6]. 

Дуга представляет собой проводник конусообразной формы, в объёме 

которой имеются капли расплавленного электродного металла. Считается 

заданным: проводимость и форма плазмы, размеры и число капель, 

проводимость материала капель, расстояния между ними. Приняты 

следующие допущения: капли имеют сферическую форму, а сварочная 

ванна - форму полусферы. Блок схема алгоритма представлена на рис.1, 

расчетная модель с параметрами – на рис. 2. 

Последовательность выполнение всех этапов моделирования. 

1. Задаём геометрические размеры и электрофизические свойства 

системы. 

2. Задаём сварочный ток/напряжение ( свI / свU ) и ток/напряжение ( инI /

инU ) в индукторе внешнего магнитного воздействия. 
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3. Решаем систему интегральных уравнений и находим распределение 

зарядов i . 

4. По найденным i  находим компоненты поля ( )E Q
 и ( )zE Q  и 

плотности сварочного тока ( )св Q  и ( )zсв Q . 

5. Решается система интегральных уравнений. В результате находим 

вихревые токи ( )в Q  и токи намагниченности ( )Q . 

6. По найденным ( )в Q  и ( )Q  находим индукцию ( )B Q  внешнего 

электромагнитного воздействия. 

7. Из решения электромагнитной задачи определяем среднюю за 

период плотность электродинамических усилий F . 

8. Оцениваем скорость движения расплава V  и корректность модели 

по Re .  

9. Если CV V  и Re ReC расчёт заканчивается. 

 

 
 

Рис. 1 Блок схема алгоритма 
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В качестве примера проводим моделирование сварки под водой 

низколегированной стали марки 17Г1С. Сварка выполняется порошковой 

проволокой ППС-АН1. Вводимые параметры приведены в Таблице 1.  

Результаты расчёта индукции магнитного поля приведены на рис.3, 

плотности электродинамических усилий, оценочной скорости жидкого 

металла в сварочной ванне – на рис.4, плотности вихревых, сварочного 

постоянного тока - рис.5; найденные параметры приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 Вводимые параметры 

Величина Обозначение Значение 

Толщина стали 
1h  10  мм 0,01 м 

Высота дуги 
2h  10  мм 0,01 м 

Высота расчётной части электрода 
3h  70  мм 0,07  м 

Высота индуктора hин 60  мм 0,06  м 

Высота индуктора от поверхности пластины h  20  мм 0,02  м 

Радиус электрода 
1R  0,8  мм 0,0008  м 

Радиус ванны Rв 5  мм 0,005  м 

Глубина ванны lв 5  мм 0,005  м 

Толщина индуктора 
2R  14  мм 0,014  м 

Диаметр капли dk 1,6  мм 0,0016  м 

Электропроводность электрода 
1  7690000  См/м 

Электропроводность дуги 
2  3000000  См/м 

Электропроводность капли 
3  3500000  См/м 

Электропроводность ванны 
4  3500000  См/м 

Электропроводность детали 
5  7690000  См/м 

Сечение провода индуктора Sин 1 мм
2 

0,000001 м
2
 

Сила  тока в индукторе Jин 10 А 

Сечение сварочного провода Sсв 10 мм
2
 0,00001 м

2
 

Сила  сварочного тока Jсв 100 А 

Напряжение сварочной цепи Uсв 80 В 
 

Таблица 2 Максимальные значения найденных величин 

Величина Обозначение Макс. значение 

Индукция магнитного поля B  18,96мТл 

Плотность вихревых токов δв 172,4 А/м
2
 

Плотность постоянного сварочного тока δсв 722 МА/м
2
  

ЭДУ от вихревых токов Fvt  1,32 Н/м
2
  

Скорость от Fvt  ( )V Fvt  0,001 м/с 
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Рис. 2 Расчетная модель с параметрами 

 

  
 

Рис. 3 Зависимость модуля индукции магнитного поля 

от глубины сварочной ванны 
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(а)                                 (б) 

 

Рис. 4 Распределение плотности электродинамических усилий (а) F, Н/м
2
  

и оценочной скорости движения расплава (б) V, м/с 

 

  
(а)                                       (б) 

 

Рис. 5 Распределение плотности вихревых токов (а) δв, А/м
2
, 

постоянного (б) δсв, МА/м
2
 сварочного тока 

 

Используя предложенную модель, можно моделировать различные 

случаи изменяющихся теплофизических параметров сварки под водой. 

При этом есть возможность проиграть множество вариантов без большого 

количества экспериментальных сварок, проведение которых достаточно 

трудно реализуемо в лабораторных условиях. 
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Выводы 

1. На основании анализа существующих методов обоснованы 

актуальность и необходимость разработки математических моделей для 

расчета электромагнитного поля в сварочной ванне с учетом реальных 

электрофизических свойств материалов для получения качественного 

сварочного соединения. 

2. Разработана математическая модель электромагнитного 

воздействия на жидкий металл при подводной дуговой сварке, что 

позволило рационально использовать вычислительные ресурсы. 

3. Математическая модель позволяет определить такие 

характеристики  электромагнитного процесса в неоднородной 

электропроводной среде, как плотность вихревых токов в массивных 

проводниках, плотность электрических зарядов и токов намагниченности 

на контактных и граничных поверхностях. 
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ВИКОРИСТАННЯ СКРАПУ ДЛЯ ВИПЛАВКИ СТАЛІ В ДУГОВИХ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧАХ 

 

М. І. Прилуцький, Л. В. Кичай 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

У статті представлені результати впливу підігріву шихтових 

матеріалів перед завалкою в електросталеплавильний агрегат на техніко-

економічні показники та інтенсифікацію процесу плавки. Доведено, що підігрів 

дозволяє видалити вологу та масло з брухту, що поліпшує якость металу 

 

В статье представлены результаты влияния подогрева шихтовых 

материалов перед завалкой в электросталеплавильный агрегат на 

технико-экономические показатели и интенсификацию процесса плавки. 

Доказано, что подогрев позволяет удалить влагу и масло из лома, что 

улучшает качество металла 

  

The results of the impact of charge materials heating before filling in the 

arc unit on technical and economic parameters and intensification of smelting 

process are presented in the article. It is proved that the heating allows to 

remove moisture and oil from the scrap thus improving metal quality 

 

Вступ 

Широке використання дугових електропечей для отримання якісної 

сталі спричиняє ряд актуальних задач для підготовки скрапу при плавці в 

даних печах. Основною з форм такої підготовки слід вважати попередній 

нагрів шихти. Підігрів шихти підвищує продуктивність 

електросталеплавильних агрегатів, знижує витрати електроенергії та 

покращує якість виплавленого металу.  

Використання лому дозволяє не тільки уникнути нагромадження 

навколишнього середовища, але і значно знизити шкоду металургійного 

виробництва на природу, зменшити необхідність розширення видубутку  

руди, виробництво коксу і агломерату, потужність доменного виробництва. 

Розрізняють брухт амортизаційний, утворений використаними 

машинами, будівництвом, приладами, брухт який збираються для 

утилізації, утворений на металургійних і машинобудівних підприємствах в 

процесі виробництва. Використання оборотного брухту виробництво сталі 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

834 

 

не збільшує, так як він являється циркуляційним навантаженням. 

Збільшення ресурсів заліза можливе лише при використанні 

амортизаційного брухту. 

Економічність використання брухту визначається, насамперед, 

відношенням його ціни до ціни сталі. В залежності від місцевих умовах, 

якості брухту, умовами його переробки, можна вважати , середня ціна 

брухту складається з половини вартості сталі. 

Виникають деякі трудності з використанням брухту, а саме: 

1. зменшення оборотного брухту і збільшення використання 

амортизаційного; 

2. підвищення вимого до якості брухту у відношенні шкідливих 

домішок і забезпечення оптимальної крупності кусків; 

3. забруднення брухту пластмасами, кольоровими металами і 

комбінованими матеріалами. 

 

Постановка задач дослідження 

Проаналізувати як вплине попередній нагрів брухту на техніко-економічні 

показники плавки, на якість металу та на швидкість процесу плавки. 

 

1 Склад шихтових матеріалів для дугових сталеплавильних печей   

Основною складовою шихти (75-100%) електроплавки є сталевий 

брухт. Він не повинен містити кольорових металів і повинен мати 

мінімальну кількість нікелю і міді; бажано, щоб вміст фосфору в брухті не 

перевищувало 0.05%. При більш високому вмісті фосфору тривалість 

плавки зростає. Лом не повинен бути сильно окислених (іржавим). З іржею 

(гідратом окису заліза) вноситься в метал багато водню. Лом повинен бути 

великоваговим, щоб забезпечувалася завантаження шихти в один прийом 

При легковажному брухті після часткового розплавлення першої 

порції шихти доводиться знову відкривати піч і підсаджувати шихту, що 

збільшує тривалість плавки. При виплавці сталі в печах малої та середньої 

місткості, шихта на 90-100% складається з сталевого брухту. Для 

підвищення вмісту вуглецю в шихту вводять чавун (10%) 

Для плавки стали в дугових печах широке застосування знаходить 

губчасті залізні матеріали у вигляді металізованих окатишів. Перевагами 

застосування губчастого заліза замість скрапу і брухту є 

1. Однорідність і надійність контролю хімічного складу; 

2. Низький вміст кольорових металів; 

3. Можливість безперервної автоматичного завантаження в піч; 

4. Підвищення продуктивності печі, зменшення рівня шуму під час 

плавлення. 
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2 Підігрів брухту 

Підігрів шихтових матеріалів, в першу чергу стального брухту, 

дозволяє видалити вологу, масло, що поліпшує проходження плавкі та 

якості металу 

Брухт підігрівають, зазвичай, до температури 400-500° С, а якщо 

агрегат має вогнетривку футерівку, то брухт підігрівають до 600-850° С. 

 

 
 

Рис. 1 Показники роботи 100-тонної дугової електропечі з використанням 

підігріву брухту: а – зміна загального часу плавки; б – зміна витрат 

електроенергії; в – зміни годинного виробництва 

 

Для виплавки сталі на заводах різних країн 10 і 15- тонних дугових 

електропечей в ливарному виробництві використовують ДСП ємністю 1.5, 

3.6, 12, 15, 25 тонни. Для ДСП 12, 15, і 25 тонни доцільно використовувати 

підігрів шихти. Для цього використовують установки, які опалюються 

газоподібним поливом. Установка складається з футерованої загрузочної 

корзини, яка після загрузці в неї брухту установлюється на витяжний 

колодязь, який з’єднується з димової трубою і накривається кришкою, в 

якій вмонтований пальник. Кришка разом з пальником встановлені на  

поворотній консолі і почергово обслуговує один з двох підігрівних стендів. 

Установка опалюється природним газом, для спалювання якого подається 

повітря від вентилятора, встановленого на кришці. Витрати природного 

газу становлять 16-12 м
3
 на тонну садки. Температура підігріву брухту по 
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висоті шару різна і максимальне значення досягається 1100-1200 С° у 

верхніх шарах, а в нижній частині до 400 С° 

В установці підігрівають брухт з низькою насипною масою (0,70-0,95 

м/т
3
), саме тому нагрівається в два періоди. В першій корзині нагрівається, 

зазвичай, 60-70% розплавленої шихти. Тривалість нагріву першої корзини 

для 15-тонної печі – 90 хв, а другої – 45 хв. Нагрів для  10-тонної печі 

триває  – 60 хв і 35 хв. Попередній нагрів шихти дозволяє зменшити час 

плавлення на 25-30 хв і підвищити продуктивність на 15-18%. Установка 

оснащена контрольно-вимірювальними приладами. Витрати електроенергії 

зменшується на 78-85 кВт*год на тонну сталі (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 2 Установка для підігріву  шихти: 1 – установка для підвісу кришки;  

2 – газовий пальник; 3 – природний газ; 4 – повітря; 5 – камера для 

попереднього спалювання; 6 – кришка; 7 – кільце кришки; 8 – ділянка на 

якій корзина була збільшена; 9 – перша точка виміру температури;  

10 – загрузочна корзина; 11 – шамотна футерівка; 12 – друга точка виміру 

температури; 13 – піскова заслінка; 14 – фартух?; 15 – канал для відводу 

димових газів; 16 – вогнетривка футерівка; 17 – фундамент 

 

Висновки 

Розширення використання брухту в чорний металургії є однією із 

задач сьогодення, бо саме застосування брухту в сталеплавильному 

процесі  дають можливість зменшити собівартість шихтових матеріалів 
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тим самим зменшити вартість кінцевого продукту. По більш точним даним 

при виготовленні 1 тонни сталі із брухту замість свіжої шихти економія 

74% енергії і 40% води. При цьому знижується об’єм забрудненої води на 

40%, об’єм забрудненого повітря – на 86%, об’єм рудних «хвостів» - на 

97%. Це дозволяє знизити загальні витрати полива, енергії і матеріалів, 

покращити екологічні показники та багато інших переваг.    

Щоб інтенсифікувати процес плавки, брухт додатково нагрівають, що 

дає можливість зменшити тривалість плавки, витрати електроенергії та 

покращити якість брухту, що далі дасть змогу виплавити якісну сталь. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ФЕРОСИЛІКОМАРГАНЦЮ З 

ВИКОРИСТАННЯМ БРИКЕТНОГО НЕКОНДИЦІЙНОГО 

ДРІБНЯКА 

 

М. І. Прилуцький, І. В. Роздобудько 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Метою досліджуваної роботи є сумісне відновлення кремнію та 

марганцю вуглецем. Відновлений марганець по відношенню до кремнію 

відіграє роль «осаджувача»,як залізо при виробництві феросиліцію, що 

значною мірою полегшує відновлення кремнію з його окисів 

 

Целью исследуемой работы является совместное восстановление 

кремния и марганца углеродом. Восстановленный марганец по отношению 

к кремнию играет роль «осадителя», как железо при производстве 

ферросилиция, что в значительной степени облегчает восстановление 

кремния из его окислов 

 

The aim of the study is the joint work of restoration of silicon and 

manganese carbon. Recycled manganese relative to the silicon plays the role of 

"precipitant" as iron in the production of ferrosilicon , which greatly facilitates 

the recovery of silicon from its oxides 

 

Вступ 

Кремній, марганець, їх комплексні сплави та сплави із залізом 

знаходять все більш широке застосування в чорній металургії та інших 

галузях техніки. Їх виробництво в нашій країні та за її межами оцінюється 

мільйонами тонн. 

Виробництво кремнію, марганцю та їх сплавів – це складний 

технологічний процес, який потребує значних витрат шихтових матеріалів 

та енергії. Ефективність цього технічного процесу залежить від багатьох 

факторів: якості сировини та відновників, що використовуються, 

надійності та ефективності роботи енергетичного та механічного 

обладнання та інших факторів. 

Без кременистих та марганцевих феросплавів неможливе отримання 

не тільки легованих, але й рядових вуглецевих сталей. Ці сплави 

використовуються при виробництві великої кількості сталей, що 
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характеризуються спеціальними властивостями – трансформаторна, 

ресорно-пружинна, корозійностійкі, стійкі до зношення та ін.. 

 

Постановка задач дослідження 

Метою даної роботи є вдосконалення технології виплавки 

феросилікомарганцю з використанням в шихті брикетів із відсівів 

фракціонування марганцевих феросплавів. 

 

Методика проведення експериментів 

В загальній структурі вживання марганцю більш ніж 90% його 

використовується при виплавці сталі у вигляді феросплавів. Середній 

показник витрат марганцю в сталеплавильній промисловості залежить від 

марочного сортаменту сталей і способу їх виробництва (киснево-

конверторного, електропічного, мартенівського), науково-технічного рівня 

технологічних процесів та інших факторів. 

Феросилікомарганець є комплексним розкислювачем, який широко 

використовується при виплавці сталі в кисневих конверторах та 

електродугових. 

Розкислювальна здатність марганцю нижча, ніж у кремнію, але один 

кремній не завжди утворює умови для формування потрібних окисних 

включень. Виплавлений феросилікомарганець піддається на фракції, тому 

доцільно використовувати в технології виробництва феросилікомарганця 

відходи виробництва. Для того щоб їх використовувати, необхідно 

збільшити величину шматків. З цією метою необхідно дрібну фракцію 

перетворити в брикети. Процес утворення брикету з сипучого матеріалу 

протікає в такій послідовності. Матеріал, що засипають у прес-форму, має 

між частками велику частку порожнеч, що заповнене повітрям. Під тиском 

частки матеріалу зближуються і пустоти зменшуються, а повітря 

витискається назовні. Ущільнення часток по висоті відбувається по-

різному. 

Вуглецевотермічний спосіб процесу виробництва 

феросилікомарганцю – обґрунтований економічно та технологічно 

випробуваний спосіб, який використовується в галузі на протязі багатьох 

років.  

В якості відновника вуглець можна використовувати завжди, коли у 

сплаві допустимий відносно високий вміст вуглецю або коли у сплаві 

високий вміст кремнію, як у феросилікомарганці. В останньому випадку 

карбіди, що утворюються, руйнуються кремнієм і вільний вуглець 

витрачається на відновлення оксидів відповідно до реакцій: 

 

𝑀𝑒𝑂 + 𝑆𝑖 → 𝑀𝑒𝑆𝑖 + 𝐶 
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𝐶 + 𝑀𝑒𝑂 → 𝑀𝑒 + 𝐶𝑂 

 

В процесі розвитку феросплавної промисловості були випробувані 

різноманітні вуглецеві відновники, але найоптимальнішим за параметрами 

ціна-якість широко використовується коксик-горішок, що є 

некондиційною фракцією при виробництві металургійного коксу з 

кам’яного вугілля. Він використовується в усіх процесах, де дозволяється 

використання відновників з високим вмістом золи (вміст золи 10-12%). 

При розгляданні технології виробництва феросилікомарганцю марки 

МнС17 вуглецевотермічним способом, відновлений марганець по 

відношенню до кремнію відіграє роль «осоджувача», як залізо при 

виробництві феросиліцію, що значною мірою полегшує відновлення 

кремнію з його оксидів. 

Технологія плавки феросилікомарганцю марки МнС17 відпрацьована 

в умовах ВАТ НЗФ на протязі багатьох років. Виплавка товарного 

феросилікомарганцю МнС17 ведуть безперервним способом у потужних 

руднотермічних печах потужністю 63 МВ*А. 

Феросилікомарганець розливають на розливальних машинах типу 

М720-ТІ. Виливки феросилікомарганцю внаслідок малої механічної 

міцності сплавів системи Mn-Si-C також мають низькі характеристики 

міцності, що призводить до утворення некондиційної дрібної фракції. 

Введення в шихту малофосфористого шлаку забезпечує отримання 

феросилікомарганцю зі зниженим вмістом фосфору. 

Феросилікомарганець – сплав марганцю з кремнієм та залізом, тобто є 

багатокомпонентним сплавом системи Mn-Si-C. Вміст вуглецю в ньому 

має зворотну залежність від концентрації кремнію, тобто зі збільшенням 

вмісту кремнію у феросилікомарганцю, розчинність вуглецю в ньому 

зменшується. Причиною цьому є більша термодинамічна міцність 

силіцидів марганцю у порівнянні з карбідами марганцю. 

Особливістю виплавки товарного феросилікомарганцю є сумісне 

відновлення кремнію та марганцю вуглецем. Оскільки утворення 

стандартного за кремнієм сплаву йде в напрямку поступового збагаченя 

вуглецевонасичених часток металу кремнієм, постійно змінюється склад 

часток сплаву. 

При виплавці феросилікомарганцю у шихті застосовується марганцева 

сировина, в якій міститься 𝑀𝑛𝑂2, 𝑀𝑛2𝑂3, 𝑀𝑛3𝑂4 та MnO, що входять до 

складу мінералів:піролюзиту(𝑀𝑛𝑂2),псиломелану(𝑀𝑛𝑂 ∗ 𝑀𝑛𝑂2 ∗ 𝑛𝐻2𝑂), 

манганіту(𝑀𝑛𝑂2 ∗ 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2), брауніту(𝑀𝑛2𝑂3), гаусманіту(𝑀𝑛3𝑂4). 

У марганцевому агломераті присутні гаусманіт, манганозіт (MnO) та 

силікати марганцю, здебільш тефроїт. 
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У верхніх шарах ванни феросплавної печі при температурі 600-800°С, за 

умови досить дрібної шихти, вищі оксиди будуть відновлюватися до MnO. 

Відновлення від MnO до Mn йде при 1310℃. 

При наявності заліза в шихті, що має місце при виплавці 

феросилікомарганцю, відновлення марганцю з його оксидів значно 

полегшується. 

Поряд з відновленням марганцю при отриманні феросилікомарганцю 

протікає також процес відновлення кремнію з кварциту шихти та 

кремнезему руди та золи коксу. 

Встановлено, що процес відновлення кремнію з кремнезему протікає з 

утворенням карборунду SiC та монооксиду кремнію SiO, що легко 

випаровується. Але якщо в локальних зонах печі і утворюються умови 

відновлення кварциту до карбіду кремнію, то при контакті з металевою 

фазою карбід кремнію, що є неврівноваженою системою, руйнується. 

 

Результати досліджень 

Хімічний склад компонентів та хімічний склад брикетів приведено в 

таблиці 1 (прийнято усереднений хімічний склад). 

 

Таблиця 1 Хімічний склад компонентів та готових брикетів 

Матеріал 
Вміст, % 

Mn Si C P Fe MnO 𝑀𝑛𝑂2 𝐹𝑒2𝑂3 𝑆𝑖𝑂2 

Відсіви МнС 70,2 20,2 1,7 0,32 5,58 0 0 0 0 

Цемент 0 0 0 0 0 0 0 3,6 23,0 

ПШС 0 0 9,75 0,21 0 23,4 15,2 4,5 21,8 

Вміст брикетів, 

кг 
70,2 20,2 4,63 0,38 5,58 7,02 4,56 1,71 9,14 

Вміст брикетів, 

% 
50,14 14,43 3,30 0,27 3,99 5,01 3,26 1,22 1,22 

 

Матеріал 
Вміст,% Кількість 

𝐴𝑙2𝑂3 CaO MgO 𝑁𝑎2𝑂 𝐾2𝑂 ВПП кг % 

Відсіви МнС 0 2,0 0 0 0 0 100 71,43 

Цемент 6,3 65,5 0,6 0,5 0,5 0 10 7,14 

ПШС 2,9 8,0 2,8 0,83 2,64 5,65 30 21,43 

Вміст брикетів, 

кг 
1,50 11,25 0,90 0,30 0,84 1,79 140 100 

Вміст брикетів, 

% 
1,07 8,04 0,64 0,21 0,60 1,28 -  100 

 

    Для визначення ефективності використання брикетів, отриманих за 

запропонованою технологією, при виробництві феросилікомарганцю марки 

МнС17 скористаємось усередненим хімічним складом марганцевох сировини.  
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Таблиця 2 Усереднений склад марганцевої сировини 

 Mn 𝑆𝑖𝑂2 CaO MgO 𝐴𝑙2𝑂3 Fe P ВПП волога 

інші 

скла-

дові 

Усереднений 

склад  

марганцевої 

сировини, % 

36,6 20,8 8,61 2,58 4,82 3,29 0,1 4,5 3,5 4,7 

 

   Хімічний склад феросилікомарганцю, шихтових матеріалів для 

електроплавки та розподіл елементів між продуктами плавки приведено в 

таблицях 3,4,5 відповідно. 

 

Таблиця 3 Хімічний склад феросилікомарганцю за масою, % 

Mn Si C P Fe 

72,0 18,0 1,60 0,35 9,74 

 

Таблиця 4 Хімічний склад шихтових матеріалів, % 

Матеріали 
Вміст,% 

Mn Si C P Fe 𝑀𝑛𝑂2 MnO 𝐹𝑒2𝑂3 FeO 

Марг. 

сировина 
0 0 0 0 0 11,59 37,8 2,347 2,112 

Брикети 50,14 14,43 3,30 0,27 3,99 3,26 5,01 1,22 0 

Кварцит 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 

Коксик 0 0 85,9 0 0 0 0 0,312 0 
 

Матеріали 
Вміст,% 

CaO MgO Si𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑃2𝑂5 𝑆𝑂3 Інші ВПП Волога 

Марг. 

сировина 
8,61 2,58 20,8 4,82 0,22 0,31 3,52 5,24 4,49 

Брикети 8,04 0,64 1,22 1,07 0 0,2 5,92 1,28 0 

Кварцит 0,21 0,51 96,6 1,37 0 0 0 1,19 0,5 

Коксик 0,84 0,28 5,08 2,415 0,05 0,2 5,0 0 9,2 

 

Таблиця 5 Розподіл елементів між продуктами плавки 

Елемент 
Переходить, % 

до металу до шлаку у вивітрення 

Mn 83 13 4 

P 90 5 5 

Si 40 50 10 

Fe 97 3 0 

S 2 56 42 
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Висновки 

При розгляданні технології виробництва феросилікомарганцю марки 

МнС17 вуглецевотехнічним способом, відновлений марганець по 

відношенню до кремнію відіграє роль «осаджувача», як залізо при 

виробництві феросиліцію, що значною мірою полегшує відновлення 

кремнію з його оксидів. 

Виконаний огляд свідчить про доцільність застосування 

карботермічної технології для виробництва феросилікомарганцю МнС17 в 

рудовідновних печах, яка забезпечує комплексну переробку марганцевої 

сировини та покращує техніко-економічні показники виробництва 

продукції. 

На підставі отриманих результатів при використанні брикетів були 

зроблені наступні висновки: 

- технологічний процес виплавки сплаву з використанням брикетів 

характеризується більш стійкими газовим та електричним режимами за 

рахунок більш ефективного газопроникнення шихти; 

- підтверджена доцільність використання при виробництві 

феросплавів брикетів з відсівів фракціонування замість просто відсівів за 

рахунок зниження затрат з відвальними шлаками; 

- загальна ефективність виробництва в сучасних умовах поставок 

фракціонованих феросплавів збільшується на 1-3% за рахунок зменшення 

безповоротних втрат відновлюваного марганцю; 

- економічними розрахунками доказано доцільність проведеної роботи 

та можливість використання розробленої технології у виробництві. 
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УДК 669.714 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГУБКИ ТГ-ТВ ДЛЯ ВИПЛАВКИ  

ТИТАНОВИХ ЗЛИВКІВ 

 

М. І. Прилуцький, В. О. Шаповалов, К. О. Стасюк 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Досліджено вплив титанової губки ТГ-ТВ на якість титанових 

сплавів. Розроблена монограма, яка дозволяє визначити кількість губки 

ТГ-100 до губки ТГ-ТВ, що дає можливість економічно обґрунтувати 

якісну доцільність складу шихти для виплавки титанових сплавів 

 

Исследовано влияние титановое губки ТГ-ТВ на качество титановых 

сплавов. Разработана монограмма, которая позволяет определить 

количество губки ТГ-100 губке ТГ-ТВ, что дает возможность обосновать 

качественную целесообразность состава шихты для выплавки титановых 

сплавов 

 

Influence tytanovoy sponge TG- TV on quality titanium alloys. Developed 

monogram, which allows to determine the amount sponge TG-100 and TG-TV 

sponges, which enables cost-justify qualitative feasibility of charge for melting 

titanium alloys 

 

Вступ 

Основним недоліком титанових сплавів, що перешкоджають його 

широкому поширенню, є висока вартість виробництва. У той же час на 

відміну від більшості металів недостатньо використовуються титанові 

відходи. Їх використання дозволяє здешевити вартість вторинних сплавів 

на 30 і більше відсотків при збереженні основних конструкційних 

властивостей, притаманних титанових сплавів. 

Відомо, що в собівартості титанових злитків до 90% всіх витрат 

складають витрати на дорогі компоненти шихти. Кожні 10% відходів 

знижують її вартість на 5-8%. При залученні в шихту 10% відходів на 1 т 

виплавлюваних злитків на основі титану економиться в середньому 100 кг 

губки і 10 кг легуючих елементів[1] . 

Відходи які утворюються в процесі виробництва  титанової губки,  

традиційно маркуються як губка ТГ- ТВ. Вміст домішок у відходах може 

коливатися у широких межах. Особливо нестабільний вміст хлоридів. 
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Хлориди поглинають із атмосфери вологу і є джерелом надходження 

водню і кисню при плавці. Переплавляти таку губку можна тільки в у 

плазмово-дугових печах, тому що ,наприклад ,електронно-променеві печі 

із-за газонасиченості шихти будуть завжди переходити у аварійний режим.  

Процес переробки відходів титану є дуже складним, а саме через те, 

що Ti при високих температурах підігріву дуже активно поглинає в себе 

кисень та азот, різні метали і не метали, тим самим стає не придатним для 

використання за призначенням. При цьому його властивості, як 

найміцнішого металу втрачаються.  

 

Постановка задач дослідження 

 Метою досліджень є процес переплавки титанової губки ТГ-ТВ для 

виплавки титанових злитків. 

 

Методика проведення експериментів 

Якість виливка виплавленого з губки ТГ-ТВ з певною добавкою ТГ-

100,в значній мірі залежить від вмісту в ній домішок та однорідності. 

Проаналізована титанова губка нормується інтегральним показником – 

твердістю. На виробництві головним завданням є ретельна комплектація 

партії рис.1.  

 

 
Умовний номер партії 

 

Рис. 1 Хімічний склад губки ТГ-ТВ в різних партіях 
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Відповідно до ГОСТ 17746-72 губка ТГ-ТВ містить у відсотках не 

більше : 2,0 – Fe; 0,3 – N; 0,13 – C; 0,3 – Cl. Кисень, водень, кремній та інші 

домішки не нормуються. Не нормується також і твердість. Враховуючи те, 

що на підприємствах відсутні дані за вмістом кисню, водню і кремнію, 

нами була проведена робота з вивчення хімічного складу і механічних 

властивостей губки ТГ-ТВ фракції 8-12 мм, виробленої Запорізьким 

титано-магнієвим комбінатом. 

Для розрахунку шихти нами була побудована номограмма, яка 

дозволяє визначити кількість губки ТГ-100,добавленої до губки  ТГ-ТВ 

рис.2.  

 

 
 

Рис. 2 Номограма для розрахунку шихти 

 

Номограма дозволяє: 

- Виявити лімітовану домішку, по якій необхідно вести розрахунок; 

-визначити кількість губки, доданої до100 кг ТГ-ТВ; 

- при визначені кількості ТГ-100, добавленої в шихту, врахувати 

приріст газових домішок під час плавки на плазмово-дуговій печі. 

Для проведення експерименту використовувалась установка У-686, 

яка зображена на рис. 3. 
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Рис. 3 Плазмово-дугова установка У-686 

  

Для більш точної оцінки якості шихти, яка в подальшому буде 

використовуватись для виплавляння зливків, нами була випробувана 

виплавка еталонного зразка масою 40…50 г. 

 Основними елементами установки є: плавильна камера об’ємом 20 л 

з вертикально встановленим плазмотроном потужністю 15 кВт; мідний, 

водоохолоджуваний тигель діаметром 50мм і глибиною 15 мм; механізм 

переміщення плазмотрона; джерело живлення; пульт керування; 

вакуумний насос; шихтовий бункер[3]. 

 

Результати досліджень 

Для з’ясування якості губки ТГ-ТВ виплавляли зразки для замірів 

твердості безпосередньо з губки, яка подавалась з бункера в тигель. Для 

переплаву на установці У-686 відбирали ту губку ТГ-ТВ, яка була 

призначена для переплаву на промислових установках (на УП-100). Всього 

було проведено 5 експериментальних плавок і отримано 5 зразків. Один з 

них зображено на рис. 4. 
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Рис. 4 Зразок для визначення твердості, отриманий плазмово-дуговим 

способом 

 

Старт плазмотрона здійснювали з силою струму в 180 А, напруга при 

цьому складала 28 В. Титанову губку ТГ-ТВ подавали порціями, по мірі 

розплавлення вище згаданої в тиглі. В кінці плавки силу струму 

підвищували до 250 А на 10 секунд для витримки ванни, а потім 

знижували струм знову до 180 А, щоб вивести усадкову раковину.  

Після охолодження, поверхню зразка шліфували і заміряли твердість. 

Далі відбирались проби на з’ясування кількості кисню, водню та кремнію. 

Твердість і хімічний склад губки ТГ-ТВ наведений у табл. 1. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад і твердість губки ТГ-ТВ ЗТМК 

Примітка. 1. Червоним виділені ті елементи, вміст яких був відомий перед 

проведенням експерименту, а блакитним- експериментально отримані величини. 

 

Партії губки 
Домішки, % мас. HB, МПа 

Fe C Cl [N] [O] [H] Si 15 кH 30 кH 

1 0,35 0,030 0,064 0,098 0,084 0,007 0,004 1670 1790 

2 0,30 0,025 0,076 0,084 0,098 0,013 0,003 2080 2160 

3 0,20 0,028 0,081 0,096 0,076 0,009 0,003 1720 1800 

4 0,72 0,022 0,069 0,096 0,140 0,015 0,009 2130 2350 

5 0,14 0,019 0,08 0,112 0,07 0,009 0,003 1680 1800 

Середнє 

арифметичне 
0,342 0,025 0,074 0,097 0,094 0,011 0,004 1856 1980 

По ГОСТу 2,0 0,16 0,3 0,3 - - - - - 
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Як видно з таблиці 1, кількість домішок значно нижча ніж наведена в 

ГОСТі.  

Водень в губці присутній в значній кількості. Причому, його вміст, в 

середньому, в 1,4 рази вище максимально допустимого в ГОСТових 

виробах. Дані за воднем добре узгоджуються з результатами, які визначені 

для кондиційної губки. По твердості губка ЗТМК ТГ-ТВ, в середньому, 

вдвічі перевищує цей показник для ТГ-100. 

Середнє арифметичне значення кожної з домішок наведені також в 

таблиці 3. Ці показники є відносними характеристиками губки, але саме 

порівняння цих показників дозволяє зробити висновок, що без додавання 

більш якісної губки в губку ТГ-ТВ отримати якісний зливок неможливо. У 

зв’язку з цим необхідно визначити кількість титанової губки більш високої 

якості, що вводиться в губку ТГ-ТВ. 

В експериментальній роботі оптимальний склад шихти знайти 

вдалося. Для виконання цього завдання було проведено ще ряд 

експериментів.  

Було відібрано губку ТГ-ТВ та губку ТГ-100 і скомпоновано 3 порції 

шихти в такому порядку :1 порція- 90% губки ТГ-ТВ і 10% ТГ-100; 2 

порція – 80% губки ТГ-ТВ і 20% ТГ-100; 3 порція – 70% губки ТГ-ТВ і  

30% ТГ-100. 

Процес переплаву скомпонованої шихти проводився за тих самих 

умов, що і переплав ТГ- ТВ в експерименті вище. Переплавлені зразки 

шліфували. Після цього вимірювалась їхня твердість та відбиралась проба 

на хімічний склад. 

Отримані результати занесені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 Результати експерименту з визначення оптимального 

складу шихти 

Відсоток 

ТГ-ТВ+ ТГ-

100 

Домішки, % мас. 

Середнє 

значення з 

3 -ох вимірів 

HB, МПа 

Fe C Cl [N] [O] [H] Si 15 кH 30кH 

90%+10% 0,09 0,04 0,068 0,030 0,12 0,010 0,009 1720 1800 

80%+20% 0,08 0,05 0,060 0,021 0,1 0,008 0,005 1510 1580 

70%+30% 0,12 0,05 0,055 0,038 0,18 0,012 0,1 1420 1470 

 

Висновки 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що отриманий  

зразок з вмістом 70% + 30 % ТГ-ТВ і ТГ-100 відповідно має найменшу 

твердість, що гарантує йому прийнятну механічну обробку. Тому, можна 

зробити припущення, що пропорціювання шихти саме в такому 
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відсотковому співвідношенні дозволить отримати більш-менш хорошої 

якості виливок-витратний електрод. 
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УДК 669.184 

 

ИЗУЧЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ LD - КОНВЕРТЕРА 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ 

 

С. И. Семыкин, Т. С. Голуб, С. А. Дудченко, В. В. Вакульчук, Е. В. Семыкина 

 

Институт черной металлургии НАН Украины 

 

На лабораторній моделі, що імітує промисловий 160-т конвертер, 

виконані дослідження щодо продування двофазних рідинних систем, в 

тому числі при застосуванні низьковольтного потенціалу. Встановлено, 

що продування в умовах, коли струмінь затоплено у шар рідини ПМС-200, 

що імітує шлаковий розплав, відрізняється меншою інтенсивністю 

розбризкування фаз, причому залежність інтенсивності розбризкування 

від висоти розташування фурми має екстремальний характер з 

максимумом на рівні верхньої межі масла. Показано, що вплив 

низьковольтного потенціалу негативної полярності сприяє зниженню 

втрат рідини з бризками під час продування модельних середовищ 

дозвуковими струменями, а потенціалу позитивної полярності на фурмі - 

надзвуковими струменями 

 

На лабораторной модели, имитирующей промышленный 160-т 

конвертер, выполнены опыты по продувке двухфазных жидкостных 

систем, в том числе при применении низковольтного потенциала. 

Установлено, что продувка в условиях струи, затопленной в слой 

жидкости ПМС-200, имитирующей шлаковый расплав, отличается 

меньшей интенсивностью разбрызгивания фаз, причем зависимость 

интенсивности разбрызгивания от высоты расположения фурмы имеет 

экстремальный характер с максимумом на уровне верхней границы масла. 

Показано, что воздействие низковольтного потенциала отрицательной 

полярности способствует снижению потерь жидкости с брызгами при 

продувке модельных сред дозвуковыми струями, а потенциала 

положительной полярности на фурме – сверхзвуковыми струями 

 

On the laboratory model that imitating industrial 160-t converter 

experiments on a blowing of two-phase liquid systems are executed, including at 

imposition of low-voltage potential. It is established that the blowing in the 

conditions when the stream immersed in a layer of the polymethylsilicone oil -

200- the liquid that imitating slag fusion, differs in smaller intensity of spraying 
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of phases, and dependence of intensity of spraying on height of a lance level has 

extreme character with a maximum at the level of the upper bound of oil. It is 

shown that influence of low-voltage potential of negative polarity promotes 

decrease in losses of liquid with splashes at a blowing of model liquids with 

subsonic streams, and the potential of positive polarity on a lance-  at blowing 

with supersonic streams 

 

Разработка новых наиболее эффективных ресурсо- и 

энергосберегающей технологий выплавки стали основывается на 

проведении теоретических и экспериментальных исследований эффектов, 

сопровождающих продувку конвертерной ванны, определяющую как ход 

плавки, так и величину потерь основного продукта – металла, в том числе 

за счет его выноса с брызгами. В настоящее время среди исследователей - 

металлургов нет единого мнения о механизмах, управляющих процессом 

разбрызгивания жидких фаз,   особенно для трехфазных систем (газ-шлак-

металл), и отсутствует эффективный способ, позволяющий существенно 

сократить объем потерь металла с брызгами, поэтому исследования по 

изучению и уточнению основных факторов, влияющих на особенности и 

характер этого процесса, остаются актуальными. Одним из широко 

используемых в мировой экспериментальной практике является метод 

физического моделирования кислородно-конвертерного процесса, 

благодаря которому, например,  удалось получить новые 

экспериментальные данные, касающиеся вопросов оптимизации 

гидродинамики ванны, массообменных процессов и т.д. [1-6]. Применение 

метода физического моделирования может быть эффективным также и для 

изучения влияния параметров дутьевого режима на уровень потерь 

продуваемой жидкости.  

В связи с этим  в Институте черной металлургии НАН Украины была 

разработана и изготовлена лабораторная установка, предназначенная для 

физического моделирования конвертерной плавки, в том числе с 

применением низковольтного электрического потенциала [7], на которой 

были выполнены эксперименты по изучению характера и особенностей 

разбрызгивания двухфазных жидких сред, имитирующих металлический и  

шлаковый расплавы.  

 

Целью настоящих исследований является изучение на физической 

модели особенностей гидродинамики двухфазных сред, имитирующих 

металл и шлак, при продувке их сверху нейтральным газом, и оценка влияния 

на величину потерь продуваемых жидкостей параметров дутьевого режима и 

налагаемого извне низковольтного потенциала для разработки основных 

принципов рационализации ресурсосберегающей технологии. 
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Подготовка экспериментов 

При выборе необходимых для проведения исследований материалов 

основным критерием было соблюдение подобия в соотношении 

физических параметров жидкого металлического и шлакового расплавов и 

имитирующих их жидкостей [8-9]. В качестве жидкости, имитирующей 

металлический расплав, выбран 1,0 % водный солевой раствор, а для 

моделирования шлакового расплава использовали  полиметилсиликоновое 

синтетическое масло (ПМС – 200), которое характеризуется величиной  

кинематической  вязкости  порядка 200 мм
2
/с, близкой к величине 

кинематической вязкости конвертерного шлака. Отличительной чертой 

ПМС масел является практическое отсутствие влияния температуры среды 

на величину вязкости  в широком диапазоне ее значений.  

 Для обеспечения гидродинамического подобия процессов, 

происходящих в модели и промышленном агрегате, в работе использован 

модифицированный критерий Фруда [1-6, 8-9]. 

Общая схема разработанной экспериментальной лабораторной 

установки для физического моделирования приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Общая схема экспериментальной установки 
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Стеклянный сосуд (1), формирующий конвертерную ванну, был  

оборудован подвижной крышкой (2). В модель заливали водный раствор 

технической соли (3), и сверху добавляли полимерное масло (4). Сосуд 

был оборудован донным  электродом (5) и продувочной фурмой (6), к 

которым крепились контактные проводники (7) от источника постоянного 

тока. Крышка модели была оборудована уловителями крупных капель - 

сменными бумажными фильтрами  (9) и мелких капелек – ватными 

тампонами (8), располагаемыми в горловине модели. Электрические 

параметры наложения потенциала регистрировались амперметром (10) и 

вольтметром (11). Газ на продувку подавался из баллона (12) через 

редуктор (13), ротаметр (14). Давление контролировали с помощью 

цифрового манометра (15), класс измерения 0,5 %. Электрические 

параметры и дутьевые показатели регистрировались на ПК. 

 

Методика проведения экспериментов 
В основу примененной методики положено двухуровневое 

улавливание брызг при продувке двухфазных жидкостей, имитирующих 

вынос шлакового и металлического расплавов за пределы модели: на 

первом уровне фиксировали вынос крупной фракции капель - с помощью 

пористых сменных фильтров, размещенных на горловине модели; на 

втором уровне фиксировали вынос мелкой фракции капель (тумана), 

выносимых газовым потоком, с помощью ватных тампонов, после 

прохождения и частичного очищения газового потока фильтрами.  

Перед началом и в конце опыта пористые фильтры и ватные тампоны  

взвешивали на электронных весах (АХИС АД-50, класс измерения 0,01%).  

Дифференцированное разделение на водную и масляную фракцию 

производили путем медленного высушивания фильтров, при котором 

водная часть испарялась, а ПМС оставалась на фильтре.    

Согласно предложенной методике было проведено 135 опытов с 

двухфазной жидкостью (4 кг водного 1,0 % солевого раствора с присадкой    

0,4 кг ПМС-200, что имитировало конвертерную продувку при 10 %-ном 

количестве шлаковой фазы). Продувку осуществляли через трехсопловую 

фурму с углом наклона сопел 20 градусов от ее оси аргоном при трех 

фиксированных значениях его давления: 1,0; 1,5; 2,0 ати (параметры 

давления определены, исходя из условий дозвукового, звукового и 

сверхзвукового истечения струи). Положение фурмы фиксировали на 

высоте 5, 10, 15, 20, 30 калибров относительно уровня  жидкости, 

имитирующей металлический расплав. При расположении наконечника 

фурмы относительно вводно-солевого раствора: на высоте 5 калибров, 

наконечник фурмы был заглублен на 10 калибров в слой масла; 15 

калибров наконечник находился на границе масляного слоя (0 калибров 
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относительно масла); 30 калибров наконечник находился на уровне 15 

калибров по отношению к слою масла.  В случае расположения фурмы на 

высоте более 15 калибров по отношению к водному раствору продувка 

проходила при выносном сопле.  

Исследования по влиянию электрических воздействий проводились по 

три опыта за один эксперимент: при соблюдении равных дутьевых 

условий: “a” - без  воздействий; “b” - при отрицательной полярности на 

фурме; и “c” – при положительной полярности.    

 

Результаты опытов и их обсуждение 
Визуальные наблюдения продувки двухфазной жидкости при 

заглубленном сопле показали, что  на поверхности жидкости формируется 

эмульсия, состоящая из масляного слоя с включением мелких капелек 

воды и газовых пузырьков, а в подфурменной зоне формируется 

погруженная часть газо-жидкостной струи, увлекающая за собой капли 

ПМС и восходящие потоки газовых пузырьков. После прекращения 

продувки водно-масляная эмульсия постепенно расслаивалась на две 

жидкости.  

Продувка двухфазной жидкости сопровождалась выносом брызг, 

состоящих из крупных и мелких капель воды и масла, которые в случае 

отсутствия фильтров покинули бы модель. 

Выполненный анализ количества уловленных капель жидкости 

(величины потерь жидкостей) в изученном диапазоне высоты 

расположения фурмы по опытным вариантам без воздействий и с 

наложением потенциала отрицательной и положительной полярностей, 

приведенный на рис. 2 – 4 (на диаграммах вертикальной линией отмечено 

положение фурмы, соответствующее переходу режима продувки от 

погруженного сопла к выносному соплу),  показал, что зависимости 

интенсивности выноса крупной и мелкой фракции жидкости от дутьевых 

параметров имеют похожий характер, корреспондирующийся с 

известными данными [1-6]: 

- при подъеме фурмы относительно поверхности жидкости 

интенсивность брызгообразования увеличивается; 

-  при увеличении давления продувочного газа формируется большее 

количество брызг; 

 Кроме того, опытным путем установлено, что доля капель крупной 

фракции в десятки раз больше доли мелкой фракции, причем доля 

масляных капель занимает промежуточное положение между мелкой и 

крупной фракций воды. 
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Наименьшая интенсивность брызгообразования жидкости отмечена 

при  продувке на уровне 5 – 10 калибров относительно уровня жидкости, 

что соответствует заглубленному в слой масла наконечнику. Наибольший 

прирост интенсивности брызгообразования отмечен при переходе от 

положения заглубления к продувке с выносным соплом (положение фурмы 

от 10 калибров к 15 калибрам относительно уровня жидкости) с 

максимумом на диаграммах интенсивности разбрызгивания жидкости при 

15 калибрах.  При повышении положения фурмы до 20 калибров 

интенсивность образования брызг снижается, а при дальнейшем 

повышении расположения фурмы до 30 калибров интенсивность 

формирования крупных брызг вновь возрастает. 

Что касается выноса мелких в виде тумана брызг, то интенсивность их 

формирования от минимальной до максимальной повышается при 

увеличении расположения фурмы от 5 до 15 калибров, а далее с 

повышением положения фурмы от 15 до 30 калибров интенсивность 

формирования мелких брызг снижается практически до минимальной. 

Исключение составляет продувка при давлении 2 ати, при которой с 

повышением положения фурмы интенсивность формирования мелких 

брызг увеличивается, что, вероятно, связано с особенностями 

взаимодействия сверх звуковой струи с жидкостью, сопровождающееся 

инжектированием крупных капель в струю и дроблением их на 

мелкодисперсную фракцию. 

Влияние низковольтного потенциала на процесс брызгообразования  

проявилось в снижении интенсивности образования как крупных, так и 

мелких капель, уносимых за пределы модели. При продувке дозвуковыми 

струями газа (давлении 1 ати) при всех изученных положениях фурмы при 

отрицательной полярности зафиксировано снижение интенсивности 

образования крупных/мелких брызг жидкости на 15-45 % / 18-70 % , а при 

положительной полярности на 10 - 65 % / 13-45 %. При продувке 

звуковыми и сверхзвуковыми струями (давлении 1,5 и 2 ати) получено 

снижение интенсивности образования крупных/мелких брызг жидкости 

при отрицательной полярности на 10-39% / 8-50% и 2-13%/19-42 %, а при 

положительной полярности на 4-46 %/8-36 % / 2-19 %/8-45%. 

Зависимость интенсивности формирования брызг масла, 

имитирующего шлаковый расплав, от дутьевых параметров (см. рис. 5) 

имеет схожий характер с аналогичной зависимостью для интенсивности 

брызгообразования жидкости: увеличение интенсивности при повышении 

давления продувочного газа, наличие экстремума при положении фурмы 

на уровне 15 калибров. При этом в варианте без воздействий (“a”)  

наибольший прирост интенсивности образования брызг соответствует 

повышению высоты расположения фурмы с 20 до 30 калибров, а для 
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вариантов продувки с наложением низковольтного потенциала в этом 

интервале положений фурмы, напротив, отмечено снижение 

интенсивности брызгообразования масла. В целом для всех исследованных 

условий продувки подводимый к фурме низковольтный потенциал 

способствовал снижению образования брызг масла при отрицательной 

полярности на 10 – 90 % и при положительной полярности на 10 – 80 % в 

зависимости от положения фурмы и давления продувочного газа.  

Установленные  в условиях продувки без воздействий зависимости 

потерь крупных и мелких (тумана) капель жидкости от уровня  

расположения фурмы свидетельствуют о том, что интенсивность 

формирования капель разбрызгиваемой жидкости при взаимодействия 

газовой струи с жидкой ванной носит волнообразный характер, с 

периодическим усилением и ослаблением эффекта разбрызгивания. 

Отмеченные особенности влияния низковольтного потенциала на 

жидкости, имитирующие металлический и шлаковый расплав, по-

видимому, связаны с известным влиянием электрического потенциала на 

поверхностное натяжение, в том числе по границе газ – жидкость, что в 

большей мере характерно для более вязких жидкостей, которой является, 

имитирующая шлаковый расплав  жидкость  ПМС-200  [10, 11].   

В результате проведенного эксперимента был сделан вывод, что с 

точки зрения наименьших потерь жидкости, как с крупными каплями, так 

и с мелкодисперсной фракцией, в том числе и с каплями масла во время 

продувки двухфазной жидкостной системы более эффективно применение 

отрицательной полярности потенциала на фурме в случае продувки 

дозвуковыми струями, или применение положительной полярности – при 

сверхзвуковом истечении газа на продувку.  

 

Выводы 

Выполненное физическое моделирование при продувке двухфазной 

системы, в том числе в условиях применения низковольтного потенциала, 

позволило установить, что в результате взаимодействия газовой струи с 

жидкостной ванной формируются капли солевого раствора крупной и 

мелкой фракции, а также капли масляной жидкости, причем доля крупной 

фракции в десятки раз больше мелкой, а количество капель масляной 

жидкости находится в промежутке между крупной  и мелкой фракциями 

водно-солевого раствора. 

Отмечено существенное влияние второй, масляной, фазы  на процесс 

разбрызгивания жидкости, имитирующей металлический расплав,  и  на 

связанные с ним потери металла при конвертерной плавке. Так погружение 

фурмы в слой ПМС существенно снижает общие потери как жидкости, так 

и масла в 2,5-5,0 раз, при этом для вариантов продувок, проведенных с 
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низковольтным потенциалом, изменяется характер зависимости потерь 

масла в сторону снижения при продувке с выносным соплом.  
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В роботі розглянуті етапи та механізми реакцій проникнення 

домішок у сплави цирконію. Наведені реакції розчинення газів у цирконії та 

реакції утворення з’єднань з азотом та киснем. Досліджено взаємодію 

цирконію в інтервалі температур 900…1600 
о
С з газами при низьких 

тисках 

 

В работе рассмотрены этапы и механизмы реакций проникновения 

примесей в сплавы циркония. Приведены реакции растворения газов в 

цирконии в интервале температур 900…1600 
о
С с газами при низких 

давлениях 

 

The stages and mechanisms of reactions of penetration of admixtures are 

in-process considered in the zirconium alloys. Reactions over of dissolution of 

gases are brought into zirconium in the interval of temperatures 900…1600 
о
С 

with gases at LPS 

 

Вступ 

Перспективне використання цирконію та його з’єднань (ZrO2, ZrF4) в 

електротехніці, електроніці, волоконній оптиці та медицині. З 

використанням цирконію та його з’єднань пов'язаний розвиток нових 

екологічно чистих джерел енергії, альтернативної ядерній. Це насамперед 

всього воднева енергетика, де сплави на основі цирконію 

використовуються для очистки та накопичення водню та його ізотопів, та 

пряме перетворення теплової енергії в електричну, де використовується 

явище іонної провідності оксидів цирконію високої чистоти. 

 

Постановка задачі дослідження 

Механізм процесів рафінування, способи їх здійснення залежать від 

фізико-хімічних особливостей кожної конкретної системи метал-домішок 

та зовнішніх умов, в яких реалізуються ці механізми рафінування. Мета 

роботи – дослідити розчинність домішок проникнення (азот, кисень, 

вуглець) у цирконії, що є високою, а їх концентрація, як правило, на 
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порядок перевищує концентрацію більшості домішок металевих елементів. 

Найбільші труднощі при рафінуванні – очистка від домішок проникнення. 

 

Методика проведення експериментів 

Досліджувалися механізми реакцій проникнення та виділення 

двоатомних газів із металів, [1, 2], при цьому можна розрізняти наступні 

етапи: 

1. Перенос газової молекули через газову фазу до металевої поверхні з 

наступною фізичною адсорбцією молекули. 

2. Дисоціація газової молекули з одночасною хімадсорбцією газових 

атомів. 

3. Перехід атома через металеву поверхню. 

4.  Дифузія атома газу в кристалічну гратку. 

При дегазації ці етапи повторюються в зворотному порядку лише для 

систем метал-водень (в благородних металах це справедливо і для системи 

метал-азот та метал-кисень). Видалення кисню з більшості металів 

відбувається шляхом утворення молекули оксиду основного металу чи 

вуглецю, яка потім випаровується у газову фазу. Можливі ще й інші шляхи 

видалення кисню з металів – осадове розкислення, а також введення в 

основний метал третього компоненту, що утворює з’єднання з киснем, яке 

має більш високу пружність пари оксиду, ніж в оксидів основного металу. 

 

Результати досліджень 

Нижче приведені реакції розчинення газів у цирконії та реакції 

утворення з’єднань з азотом та киснем згідно з літературними даними, що 

містяться в [1]. Гранична розчинність вуглецю, азоту та кисню в цирконії 

приведена на рис 1. 

 

Цирконій – водень: 

½ H2 =[H]a-Zr: ΔF
o
 = – 14220 + 13,63 T (425…660 

o
C)                          (1) 

½ H2 =[H]b-Zr: ΔF
o
 = – 15320 + 12,85 T [˂10(ат.%) Н 800…950 

o
C]     (2) 

 

Цирконій – азот: 

a-Zr + ½N2 = ZrN: ΔF
o
 = – 87000 + 22,3 T (25…862 

o
C)                     (3) 

b-Zr + ½N2 = ZrN: ΔF
o
 = – 87920 + 22,1 T (962…1300 

o
C)                 (4) 

 

Цирконій – кисень: 

 ½ a-Zr + ½О2 = ½ ZrO2: ΔF
o
 = – 129400 + 22,5 Т (0…860

о
С)               (5) 

½ b-Zr + ½О2 = ½ ZrO2: ΔF
o
 = – 127650 + 21,1 Т (1200…1900

о
С)       (6) 
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Рис. 1 Гранична розчинність вуглецю (1), азоту (2) та кисню (3)  

у цирконії [1] 

 

Видно, що цирконій утворює міцні з’єднання з азотом та киснем, тому 

зниження вмісту цих домішок в ньому по основним механізмам видалення 

двоатомних газів під час дугової чи електронно-променевої плавки у 

вакуумі практично неможливо. При нагріві цирконію у вакуумі навіть при 

дуже низьких тисках концентрація газів та вуглецю може зростати в 

результаті взаємодії із залишковими газами вакуумної камери. 

При досліджуванні взаємодії цирконію в інтервалі температур 

900…1600 
о
С з газами при низьких тисках було встановлено, що швидкість 

поглинання кисню та азоту пропорційна тиску та залишається постійною 

до значних насищень металу газами (˃5 ат.%) [3]: 

 

                            Q = ksPt×10
-5

                                                (7) 

 

де Q – кількість поглиненого газу при тиску Р, Па, за час t зразком 

металу, площею s см
2
.  

 

Константа швидкості поглинання k має розмірність сантиметр в 

секунду та є функцією температури. В таблиці представлені значення 

констант швидкостей поглинання кисню та азоту, а також коефіцієнти 

прилипання φ (відношення числа молекул кисню чи азоту, що стикаються 

із поверхнею зразка, до числа молекул, що поглинаються зразком), 

визначених для діапазону температур 900…1600
о
С.  
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Таблиця 1 Константа швидкості поглинання кисню та азоту 

цирконієм при низьких тисках та коефіцієнти прилипання 

Т, 
о
С 

Кисень Азот 

k, см/c φ k, см/c φ 

900 5210 0,47 150 0,013 

1000 5700 0,51 260 0,022 

1100 6750 0,61 430 0,036 

1200 7650 0,69 670 0,057 

1300 8250 0,74 830 0,07 

1400 8740 0,78 990 0,084 

1500 9460 0,85 1100 0,093 

1600 10400 0,94 1190 0,10 

 

Ріст коефіцієнтів прилипання при підвищенні температури свідчить 

про збільшення ймовірності поглинання падаючих на поверхню металу 

атомів азоту та кисню. При цьому ймовірність поглинання азоту 

приблизно на порядок нижче, ніж у кисню. Враховуючи, що парціальний 

тиск  азоту в вакуумній системі більше, ніж кисню приблизно у 10 разів, то 

кількість поглинених домішок – азоту та кисню – буде приблизно 

однаковим. Ступінь розрідження газів відіграє визначну роль при 

рафінуванні цирконію [3]. 

 

Висновок 
На стадіях отримання металевого цирконію для зниження вмісту азоту 

та кисню в йому необхідно: проводити дегазацію установок та вихідної 

шихти та перевіряти величину натікання в камеру печі відновлення. 
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УДК 669.026.661 

 

ПІЧ УШ-149 ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ 

 

К. О. Сергеєва, Є. О. Дрей 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

В статті розглянуті основні конструкційні елементи установки УШ-

149, принцип її роботи. Перераховані технологічні вимоги до флюсів та 

шлаків при плавці, їх характеристики та хімічний склад. Описані 

матеріали футерівки та принцип футерування печі 

 

В статье рассмотрены основные конструкционные элементы 

установки УШ-149, принцип ее работы. Перечислены технологические 

требования к флюсам и шлакам при плавке, их характеристики и 

химический состав. Описаны материалы футеровки и принцип 

футерования печи 

 

The basic construction elements of setting of metallurgical plant, principle 

of  work it, are considered in the article. Technological requirements are 

enumerated to the gumboils and slags at melting, their descriptions and 

chemical composition. Materials of lining-up and principle of lining stove are 

described 

 

Вступ 

Установки електрошлакового переплаву (ЕШП) застосовують для 

переплавки сталей і сплавів з метою зменшення шкідливих домішок, 

особливо сірки, та одержання однорідної макроструктури зливка. 

Основною перевагою використання електрошлакової технології є 

підвищення ефективності виробництва завдяки поліпшенню якості 

поверхні, зменшенню головної обрізі і поліпшенню оброблюваності в 

гарячому стані. Використання процесу ЕШП служить резервом збільшення 

надійності та строку служби пресо-штампового обладнання. Зважаючи на 

вище зазначене, доцільним є використання електрошлакової плавки з 

витратним електродом.  

Особливістю даного процесу [1] є те, що розплавлення металу 

відбувається в товщі рідкого шлаку без контакту з атмосферою печі, що 

дозволяє суттєво знизити вигар металу. Крім цього, шлак є не тільки 

джерелом теплоти, але й рафінуючим середовищем. Також існує 
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можливість у широких межах варіювати складом шлаку та його 

температурою, додавати в шлак під час плавки легуючі, розкислюючі та 

рафінуючі добавки. Обладнання для реалізації даної технології 

відрізняється простотою в управлінні та обслуговуванні, мобільністю і 

порівняно невисокою вартістю. 

 

Постановка задач дослідження 

Метою статті є ознайомлення з роботою  та устаткуванням  комплексу 

електрошлакового переплаву зі зміною витратних електродів УШ-149. 

 

Результати досліджень 

Комплекс електрошлакового переплаву зі зміною витратних 

електродів було розроблено на початку 1980-х років в ІЕЗ ім. Є. О. Патона 

АН УРСР. Установка створена на базі печі Р-951У (рис. 1) і призначена 

для виробництва злитків високоякісного металу шляхом послідовного 

електрошлакового переплаву з позмінною подачею витратних електродів у 

нерухомий короткий кристалізатор з витягуванням злитка вниз. 

Основою печі є вертикальна пустотіла циліндрична колона, яку 

встановлено на металевій рамі у приямку ділянки. На тій же рамі 

закріплені залізничні рійки, по яких переміщується візок (каретка). На 

колонні змонтовано дві каретки: нижня, до якої прикріплений кронштейн, 

на якому стоїть піддон печі, та верхня, на якій змонтовано захват для 

утримання витратного електроду. Піддон електрично з’єднаний з 

джерелом живлення водоохолоджуваними кабелями. Після закінчення 

плавки піддон переміщують на відкотний візок. Каретки можуть 

переміщуватися з двома швидкостями: змінною робочою та постійною 

маршовою.  

Поблизу печі розташовані колектори системи охолодження. Піч 

укомплектовано двома маніпуляторами, один з яких призначений для 

заправки витратних електродів в кліщі печі, а другий – для зняття огарків 

електродів і встановлення їх в касету. Маніпулятори забезпечують 

переміщення електродів (огарків) у вертикальній та горизонтальній (за 

радіусом) площинах. Обидва маніпулятори обладнані фіксатором 

електродів.  

У радіусі дії маніпуляторів встановлено дві касети: одна заправлена 

електродами, а друга слугує для прийняття огарків електродів. Касету з 

електродами обладнано пристроєм для підігріву торця чергового 

електроду. Підготовка чергового електроду для встановлення на підігрів 

відбувається автоматично при піднятті електроду. На підлозі дільниці 

також встановлено флюсоплавильну піч А-550, тигель-ківш з ручним 
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кантувачем, пічні трансформатори ТШП-10000 (А622 і А622М), стенд для 

збирання електродів та дозатор флюсу. 

 
 

Рис. 1 Схема модернізованої печі Р-951У у складі комплексу УШ149:  

І – робоча дільниця; ІІ – приямок. 1 – верхня каретка; 2 – витратний 

електрод; 3 – колонна; 4 – стаціонарний прохідний кристалізатор;  

5 – підлога другого ярусу (робочої ділянки); 6 – злиток; 7 – піддон;  

8 – нижня каретка; 9 – відкатний візок 

 

Витратні електроди мостовим краном встановлюються в касету, 

звідки маніпулятором подаються по одному в кліщовий захват печі. Перед 

подачею чергового електроду його торець підігрівають до температури 

800…1000 0С. Підігрів торця електроду проводять шляхом пропускання 

електричного струму через метал електроду, що стоїть на графітових 
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стрижнях. Пристрій підігріву розташований під робочою коміркою касети. 

Встановлений у кліщовий захват витратний електрод переплавляють 

електрошлаковим способом у кристалізаторі, встановленим нерухомо на 

робочій платформі.  

Схема переплаву пряма: «електрод-піддон», один кінець вторинної 

обмотки трансформатора водо охолоджуваним кабелем з’єднаний з 

електродом, а другий – з піддоном. Огарок сплавленого електроду на 

маршовій швидкості піднімається верхньою кареткою печі в верхнє 

вихідне положення, де його забирає приймаючий маніпулятор і 

встановлює в касету для огарків. Черговий витратний електрод з підігрітим 

торцем маніпулятором встановлюється в кліщовий захват печі, і цикл 

повторюється до тих пір, поки не будуть сплавлені всі електроди. 

Тривалість операції заміни електроду складає 40 с. 

Отриманий в результаті переплаву злиток металу витягують із 

кристалізатора вниз нижньою кареткою печі, на якій встановлений піддон. 

Шлакова ванна наводиться за допомогою дуги, яка при розплавленні 

деякої кількості шлаку шунтується цим шлаком, після чого 

встановлюється електрошлаковий процес. В цілому вимоги, що 

пред'являються до флюсів (шлаків) для ЕШП, можна розділити на дві 

основні групи: технологічні і металургійні. До технологічних вимог можна 

віднести наступні:  

– легке збудження і високу стабільність електрошлакового процесу;  

– можливість забезпечення помірних швидкостей наплавлення злитка 

з метою отримання осьової спрямованості кристалізації;  

–  мінімальна питома витрата електроенергії; 

 – добре формування поверхні злитка і легку віддільність від неї 

шлакового пригару; 

– незмінність складу шлаку при тривалому його горінні і в процесі 

ЕШП;  

– мінімальні труднощі при виготовленні шлаку, у тому числі при 

виплавці, дробленні і т.д. До основних металургійних вимог щодо флюсів 

відносяться: – мінімальна окислювальна здатність; 

– висока рафінуючи здатність;  

– захист металу від впливу атмосфери .  

До перерахованих вимог слід додати, що шлаки для ЕШП по 

можливості не повинні містити дорогих дефіцитних компонентів. Всі ці 

вимоги на практиці часто вступають в суперечність і створити шлаки 

повністю ним відповідаючі практично неможливо. Проте у кожному 

конкретному випадку можна підібрати такий шлак, який відповідатиме 

найважливішим вимогам. Для легкого наведення шлакової ванни шлак 
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повинен бути порівняно легкоплавким і володіти високою 

електропровідністю в розплавленому стані.  

Для підтримки стабільного електрошлакового процесу також 

необхідно, щоб в розплавленому шлаці були присутні катіони 

перешкоджаючі виникненню дугового розряду, крім того, температура 

кипіння шлаку або окремих його компонентів повинна бути достатньо 

високої. Цим умовам значною мірою задовольняє фтористий кальцій. 

Мінімальні швидкості наплавлення злитка можуть бути отримані при 

використовуванні шлаків з малою теплопровідністю, тобто з високою 

електропровідністю. До них відносяться шлаки, що мають низьку 

температуру і що складаються з фторидів і хлоридів лужних і 

лужноземельних металів [2].  

Для забезпечення мінімальної витрати електроенергії шлак навпаки 

повинен володіти високим електроопором. Добре формування зливка, 

дають шлаки, що тверднуть в широкому температурному інтервалі, тобто 

так звані «довгі шлаки», до них відносяться силікатні системи (скла). 

Широкий інтервал затвердіння шлаку необхідний за наявності відносного 

переміщення між металом і формуючою стінкою, що наплавляється, у 

варіанті ЕШП з витяганням злитка або з підйомом кристалізатора. За 

відсутності такого переміщення добре формування злитка може бути 

досягнуте і при використовуванні «коротких шлаків».  

Віддільність шлакового пригару від поверхні злитка в багато чому 

залежить від хімічного складу переплавляється металу. Вона досягається в 

тих випадках, коли в пригарі не утворюються з'єднання аналогічні металу 

кристалічною будовою (наприклад, шпинели, титалати і т.д.). В цьому 

випадку істотну роль грають також величина адгезії шлаку до металу: чим 

вона менше, тим краще віддільність шлакової скориночки. Під 

незмінністю складу шлаку при зберіганні слід розуміти мінімальну 

здатність його взаємодіяти з атмосферою повітря, мінімальну схильність 

до поглинання вологи (гидратації).  

Відомо, що вапняні шлаки володіють підвищеною схильністю до 

гидратації. Щоб в процесі ЕШП склад шлаку істотно не змінювався, в 

числі його основних компонентів не повинне бути з'єднань з високою 

пружністю газів або що розкладаються з подальшою сублімацією при 

температурах процесу. До таких з'єднань відносяться наприклад, багато 

хлоридів (за температурних умов ЕШП сталі).  

Мінімальною окислювальною здатністю володіють шлаки, які не 

містять в своєму складі оксидів, термодинамічно менш стійких, ніж оксиди 

легуючих елементів, присутніх в металі, що переплавляється, а також 

з'єднань, що підвищують активність кисню в шлакових розплавах. З цієї 

точки зору якнайкращими є безкисневі шлаки, що складаються з фторидів і 
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хлоридів, зокрема чистий фтористий кальцій. Зниження в'язкості шлаку 

також сприяє знесірчуванню. Із зростанням основності шлаку збільшується 

коефіцієнт розподілу сірки між шлаком і металом, оскільки знижується 

активність сірки в шлаці. З цієї точки зору бажано використовувати при 

ЕШП вапнякові шлаки.  

Для очищення металу, що переплавляється, від неметалічних 

включень, а також для доброго розділення шлакової і металевої фаз (щоб 

уникнути заплутування частинок шлаку в металі злитка, що наплавляється) 

вживані при ЕШП шлаки повинні володіти максимальною адгезією до 

неметалічних включень і мінімальною адгезією до металу.  

Фторидні шлаки добре змочуються включеннями типу корунду, 

кварцового скла і ін. Вірогідність переходу газів з металу в шлак тим 

більше, чим вище розчинність газів в шлаці. Проте шлаки, розчинюючі 

більшу кількість газів, наприклад вапнякові і карбідні, в той же час можуть 

поглинати, але не тільки з металу, але і з повітря. При цьому захисні 

властивості шлакової ванни, природно, знижуються, оскільки 

газопроникність її збільшується. До цього слід додати, що вже в 

початковому стані (після виплавки у флюсоплавильной печі) такі шлаки 

можуть мати підвищений вміст газів, які надалі при ЕШП можуть перейти 

в метал.  

Фтористий кальцій порівняно недефіцитний (у вигляді плавикового 

шпату або флюоритового концентрату), був вибраний як основний флюс 

(шлак) для ЕШП. В якості початкового металу використовується відходи 

інструментальних сталей, відпрацьовані деталі пресо-штампового 

обладнання, сварені в витратні електроди. Маса окремих шматків не 

менше 20 кг. Хімічний склад електродів повинен відповідати технічним 

умовам на готовий виріб і підтверджуватися сертифікатом або вхідним 

контролем. Для футеровкі плавильного тигля і заливальної воронки 

застосовуються наступні матеріали [3]:  

– цегла магнезито-хромітова ущільненна марки МУ-91 по ГОСТ 4689-

74. 

– порошок диатомит по ГОСТ 24862-81.  

– азбестова прокладка. 

 – скло натрієве содове марки Б по ГОСТ 13078-81.  

Вогнетривка футерівка тигля має наступні складові частини:  тигель 

утворює плавильний простір та визначає ємність печі. Форма тигля 

повинна забезпечити зручність проведення металургійного процесу, 

мінімальні теплові втрати, досить високий ККД, достатню механічну 

міцність в умовах феростатичного тиску та електродинамічного впливу 

рідкого металу; стрічкову кераміку (носок), призначену для створення 
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струменю рідкого металу при зливі його з тигля (шляхом нахилу). Носок 

викладають зі стандартних прямих або фасонних графітових цеглин.  

Робота футерівки тигля характеризується тяжкими умовами: 

тепловий, корозійний та ерозійний вплив рідкого металу, хімічна корозія 

шлаку, статичний тиск стовпа рідкого шлаку (до 20 – 40  КПа), механічні 

зусилля при загрузці шихти. Тому тигель є одним з самих відповідальних 

елементів печі, що в значній мірі визначає її експлуатаційну надійність. 

  

Висновки 

В умовах контакту витратного електрода та шлакової ванни з киснем 

та азотом газової фази можливий як приріст, так і видалення кисню та 

азоту металу ЕШП. З метою зниження парціальних тисків кисню та азоту в 

газовій фазі переплав проводять в атмосфері нейтрального газу. 

Ізольований робочий простір продували аргоном або азотом. Ідентичність 

складу газової фази в плавильному просторі забезпечували створенням 

надлишкового тиску (близько 50 мм.вод.ст.). Для порівняння частину 

плавок провели в атмосфері повітря і в застійній атмосфері.  

В результаті аналізу вихідних газів встановлено,що при використанні 

аргону та при ЕШП в застійній атмосфері вміст кисню та азоту в газовій 

фазі складало відповідно близько 2 та 8 %. Забезпечення більш низького 

парціального тиску кисню в газовій фазі, особливо в промислових 

умовах,потребує суттєвого ускладнення конструкції печі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ПОРОЖНИСТИХ ЗЛИТКІВ ТИТАНУ 

 

К. О. Сергеєва, С. С. Золотухін 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

В статті розглянута технологія виплавки титанового сплаву ВТ6 та 

отримання з нього злитків. Показані результати хімічного аналізу та 

проведені механічні випробування зразків 

 

В статье рассмотрена технология выплавки титанового сплава ВТ6 

и получения из него полых отливок. Показаны результаты химического 

анализа и проведены механические испытания образцов 

 

Technology of smelting of titanic alloy (6% Al + 4,5% V) and receipts is 

considered from him hollow founding. The results of chemical analysis are 

shown and the mechanical tests of standards are conducted 

 

Вступ 

Для покращення характеристик титан в процесі виплавки злитків 

легують різноманітними елементами, в тому числі алюмінієм, ванадієм, 

молібденом, манганом, хромом, оловом, залізом, цирконієм, ніобієм. 

Алюміній підвищує міцність, жаростійкість, модуль пружності титанових 

сплавів. Молібден, ванадій, манган, хром, залізо підвищують міцність при 

звичайних та низьких температурах, жаростійкість та термічну 

стабільність титанових сплавів, знижуючи їх пластичність [1]. 

 При виплавці злитків титанових сплавів методом ЕППЄ (електронно-

променева плавка з проміжною ємністю) виникає проблема забезпечення 

заданого хімічного складу металу. Це викликано тим, що при ЕППЄ 

легуючі елементи з пружністю пари, що перевищує пружність пари титану, 

випаровуються більш інтенсивно, ніж при ВДП. До таких елементів 

відносяться алюміній, хром, манган та ін.  

 

Постановка задачі дослідження 

Мета досліджень – вивчення якості порожнистих титанових злитків 

при електронно-променевій плавці. 
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Методика проведення експериментів 

З використанням розрахованого режиму електронно-променевій 

установці УЕ-182М в ІЕЗ ім.Є.О. Патона були проведені дослідні плавки та 

виплавлені зливки з титанового сплаву ВТ6 з зовнішнім діаметром 600 мм, 

внутрішнім 200 мм та довжиною 2 м. 

Вихідну шихтову заготовку завантажували в піч та герметизували 

робочий об’єм камери. При досягненні робочого тиску в камері плавки        

10
-2

 Па та електронного нагріву 10
-3

 Па в установленій послідовності 

включали схеми живлення та керування електронними гарматами. 

Механізмом горизонтально подачі заготовку, що переплавляється, 

подавали в зону дії електронних променів. Підвищуючи струм напруження 

катодів, збільшували потужність електронних променів та прогрівали 

заготовку. Після прогріву заготовки її плавили в мідну водоохолоджувану 

проміжну ємність зі швидкістю 140 кг/год, де розплав металу 

накопичувався та рафінувався від шкідливих домішок, газів та 

неметалевих включень. З проміжної ємності, по мірі накопичення, рідкий 

метал зливали по сливному носку через кожні 3 хв у формуючий 

кристалізатор порціями висотою 6 мм, на піддон, де формувався 

порожнистий зливок. Формуючий кристалізатор Ø600 мм складався із 

зовнішньої обичайки та внутрішнього дорну Ø200 мм, виготовлених з водо 

охолоджуваної міді. По мірі наплавлення зливку його витягали з 

кристалізатора за допомогою штоку механізму витягання. 

В процесі плавки електронні промені потужністю 25, 120 та 40 кВт 

переміщувались по верхньому торцю формуючого зливку в зоні контакту 

розплаву з робочою поверхнею внутрішньої та зовнішньої частини 

кристалізатора, забезпечуючи більш глибоке проплавлення як зовнішньої, 

так і внутрішньої поверхні трубної заготовки, заплавлення всіх ливарних 

дефектів та компенсуючи тепловідвід до кристалізатора та дорна, що 

позитивно впливало на структуру отриманої заготовки. Одночасно 

розгортка променя по вільній поверхні розплаву забезпечувала заданий 

температурний режим в металевій ванні, що сприяло отриманню щільної 

та однорідної структури. Такий характер підігріву зливка запобігав 

утворення усадкової раковини у верхній частині зливка, сприяв розтіканню 

поступаючого металу та формуванню бічної поверхні. 

Процес продовжувався до повного сплавлення вихідної заготовки та 

отримання порожнинного виливка необхідної довжини. Швидкість та 

потужність наплавлення металу в проміжну ємність та кристалізатор 

підтримувались постійними. Витягання злитку з кристалізатора 

відбувалось періодично (по мірі накопичення рідкого металу в 

кристалізаторі) на  10…15 мм. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98


Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

875 

 

Результати досліджень 

Зовнішня поверхня виплавлених порожнистих злитків була оправлена 

електронним променем [2]. Отриману в електронно-променевій печі з 

проміжною ємністю трубну заготовку з титанового сплаву ВТ6 піддавали 

всебічним дослідженням для оцінки властивостей її міцності. 

Одним з основних параметрів, що визначає зміну хімічного складу 

титану при ЕППЄ є масова швидкість переплаву [3,4,5]. Однак 

концентрація основних домішок при ЕППЄ титанового сплаву практично 

не змінюється. 

Методом хімічного аналізу було визначено розподілення домішок в 

злитках. Встановлено, що склад по всьому перерізу зливку відповідає 

марочному складу титанового сплаву ВТ6. Прямої залежності вмісту 

елементів від місця відбору зразків та ділянки структури не 

спостерігається (таблиця 1). 

Зміна умов нагріву зливку в кристалізаторі при електронно-

променевій плавці не впливає суттєво на розподілення домішок у зливку. 

Позитивну роль відіграє проміжна ємність, в якій відбувається 

усереднення хімічного складу сплаву. При періодичному зливі металу з 

проміжної ємності шари металу однакового хімічного складу з’єднуються 

один з одним. При цьому за рахунок того, що температура поверхні зливка 

підтримується на рівні вище лінії солідуса, на межах сусідніх порцій 

металу в зливку не утворюються пори, шарова структурна неоднорідність. 

 

Таблиця 1 Розподілення легуючих елементів та домішок по довжині в 

порожнинному зливку Ø600/200 мм, l = 2000 мм з титанового сплаву ВТ6, 

отриманого ЕППЄ 

Місце відбору 

проб 
d 

Середня концентрація елементів, % 

Al V Fe O H 

Верх 

 

Cередина 

 

Низ 

 

 

ГОСТ 19807-91 

dвн 

dзовн 

dвн 

dзовн 

dвн 

dзовн 

 

 

6,28 

6,35 

6,41 

6,36 

6,53 

6,48 

 

5,3…6,8 

4,38 

4,37 

4,40 

4,37 

4,48 

4,47 

 

3,5…5,3 

0,13 

0,15 

0,16 

0,18 

0,16 

0,16 

 

˂ 0,30 

0,09 

0,09 

0,07 

0,8 

0,07 

0,07 

 

˂ 0,15 

0,0007 

0,0006 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

 

˂ 0,015 

 

Важливим фактором впливу на умови кристалізації титанових сплавів 

при електронно-променевій плавці з проміжною ємністю є не тільки 

загальна потужність електронно-променевого нагріву верхнього торця 

зливка в кристалізаторі, але і її розподілення по поверхні зливка. Умови 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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локального тепловідводу з зони верхнього торця зливка, куди вкладається 

тепло за рахунок рідкого перегрітого металу, що поступає з проміжної 

ємності, та за рахунок електронно-променевого нагріву, різні. Біля стінок 

кристалізатора та дорну відбувається інтенсивний відвід тепла у 

водоохолоджувану мідь. Стінки кристалізатора є потужним 

«холодильником», тепловідвідна спроможність якого при електронно-

променевій плавці практично необмежена за рахунок того, що 

теплоємність охолоджуючої води (4,2кДж/(кг∙К)), а її температура при 

самому навантаженому режимі не перевищує 340 К. Очевидно, що для 

утворення більш рівномірного тепловідводу уподовж радіуса злитка та 

збільшення швидкості охолодження при кристалізації стінки 

порожнинного зливка необхідно зміщувати максимум електронно-

променевого нагріву в периферійні частини зливка. 

Були проведені механічні випробуванні зразків, взятих уподовж 

діаметру зливка в його поперечному перерізі. Середнє значення межі 

міцності σв, межі текучості σ0,2, відносного подовження Δδ та поперечного 

звуження ψ приведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 Механічні властивості порожнинного виливка з 

титанового сплаву зливку Ø600/200 мм, l = 2000 мм з титанового сплаву 

ВТ6, отриманого ЕППЄ 

Місце 

відбору проб 
σв, МПа σ0,2, МПа Δδ, % Ψ, % KCV, Дж/c

2
 

Верх 

Середина 

Низ 

847 

867 

850 

837 

846 

842 

7,3 

8,0 

7,0 

29,0 

27,0 

28,3 

40,0 

39,0 

35,0 

 

Висновки 

Дослідження характеристик міцності показали, що найкращі 

показники отримали в середині труби. Таким чином, подальша робота 

націлена на рівномірність механічних властивостей по всій довжині 

зливка. 
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УДК 669.017.12/15:621.745.56:537.84 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИГАТУРЫ FeCrC С 

МЕДНЫМ РАСПЛАВОМ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

В. А. Середенко, Е. В. Середенко, А. А. Паренюк 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Проведено сплавлення міді з лігатурою FeCrC і формування 

мікроемульсованого розплаву з включеннями розміром ~ 1 мкм в індукційній 

тигельній печі за допомогою електромагнітної дії. Досліджено 

особливості взаємодії твердої та рідкої добавки з розплавом міді. 

Встановлено, що диспергування рідкої добавки в розплаві ускладнено 

внаслідок компактування високов’язкої  карбідної фази, що входить до її 

складу. З’ясовано, що на етапі сплавлення ефективна руйнація кусків 

лігатури відбувається при її перебуванні у рідко-твердому стані за 

рахунок інтенсивної ерозійної дії електричного струму 

 

Проведено сплавление меди с лигатурой FeCrC и формирование 

микроэмульгированоого расплава с включениями размером ~ 1 мкм в 

индукционной тигельной печи с помощью электромагнитного 

воздействия. Исследованы особенности взаимодействия твёрдой и 

жидкой добавки с расплавом меди. Установлено, что диспергирование 

жидкой добавки в расплаве затруднено вследствие компактирования 

высоковязкой карбидной фазы, входящей в её состав. Выяснено, что на 

этапе сплавления эффективно разрушение кусков лигатуры при её 

пребывании в жидко-твёрдом состоянии за счёт интенсивного 

эрозионного действия электрического тока 

 

Smelting copper with master alloy FeCrC and forming microemulsified 

melt contained inclusions with size ~ 1 µk in induction crucible furnace by 

electromagnetic action was lead. Peculiarities of the interaction between solid 

and liquid addition and copper melt were investigated. It was established, that 

dispergisation of a liquid addition is limited owing to compacting of carbide 

phase with high viscosity, contained in its composition. It was founded, that on 

staid of smelting effective braking of master alloy pieces took place in its semi-

solid condition by intensity erosion action of electric current 
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Вступление 

На современном этапе одним из направлений разработки материалов 

контактов для передачи электротоков высокой плотности является 

получение металлических дисперсноупрочнённых сплавов, имеющих 

высокие электрические характеристики. Значительный потенциал для 

повышения эксплуатационного ресурса и уменьшения эксплуатационных 

затрат имеет усовершенствование структуры и свойств материала на 

основе дисперсноупрочнённых медных сплавов. 

В составе упрочнённых медных сплавов, применяемых в технике, и 

разрабатываемых на современном этапе, присутствуют элементы (Cr, Zr, 

Co, Fe) с температурой плавления значительно превосходящей 1400 ºС 

выше которой происходит интенсивный угар меди [1 - 5]. В настоящее 

время к наиболее перспективным материалам электротехнического 

назначения относят медные сплавы, имеющие область несмешивания в 

жидком состоянии. Дисперсные включения, упрочняющей фазы в них 

формируются в жидком состоянии в результате эмульгирования расплава и 

характеризуются низкими растворимостью и диффузионной 

подвижностью.  

Разработаны составы сплавов системы Cu-FeCrC, получаемые 

легированием меди комплексом FeCrC с относительно невысокой 

температурой плавления (< 1400 ºС). Лигатура FeCrC является сложным 

сплавом, содержащим фазы [6], существенно отличаются физическими 

свойствами, в том числе температурами плавления и вязкостями. 

Упрочнение медного сплава, легированного комплексом FeCrC 

осуществляется за счёт образования эмульгированных включений из 

материала добавки благодаря существованию в сплаве зоны несмешивания 

жидких фаз [7]. 

Для эффективного проведения периода сплавления компонентов 

необходимо учитывать особенности взаимодействия лигатуры и меди в 

различных термических и гидродинамических условиях. Для влияния на 

состояние металлических расплавов применяются разные физические 

способы воздействия, среди которых ведущими являются 

электромагнитные, так как компоненты несмешивающихся систем 

существенно отличаются удельной электропроводимостью, а в ряде 

случаев и магнитной проницаемостью. 

  

Постановка задачи исследования 

Интенсификации диффузионных процессов при расплавлении 

добавки способствует перегрев меди и расплавление в ней добавки, но это 

приводит к существенным энергетическим затратам и угару металла 

основы. Так же ускорение диффузионных процессов согласно закону Фика 
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возможно при увеличении площади поверхности соприкосновения 

контактирующих фаз. Для сплавов монотектических систем увеличение 

поверхности контакта основы с добавкой может достигаться 

диспергированием объёма добавки в расплаве. Однако, разрушение 

добавки затруднено вследствие того, что её вязкость существенно 

превышает вязкость основы сплава. Так, для одного из составов комплекса 

FeCrC (16 – 18 % Cr, 1,4 % C, остальное Fe и примеси) в зоне 

несмешивания фаз при температуре 1400 
о
С различие  вязкостей Cu и 

FeCrC существенно – кинематические вязкости компонентов 

соответственно составляют 3,1·10
-7

 [8] и 10,0·10
-7

 м
2
/с [9]. Согласно 

формуле Стокса-Эйнштейна для оценки коэффициента диффузии атомов 

растворяемого вещества в фазу растворителя, он обратнопропорционально 

зависит от вязкости растворителя. Поэтому высокая вязкость 

эмульгируемой добавки замедляет её насыщение атомами основы и 

переход в равновесное состояние, отвечающее области несмешивания. 

Кроме того, лигатура содержит сложные соединения с прочными 

межчастичными связями, что делает её ещё более труднорастворимой. 

Температура плавления менее тугоплавкой фазы лигатуры (карбидной 

эвтектики) близка к  1290 
о
С,  а более тугоплавкой (перлита) к 1350 

о
С [10, 

11]. 

Целью данной работы было установление наиболее эффективного 

режима сплавления легирующего комплекса FeCrC с расплавом меди при 

получении микроэмульгированного расплава с включениями FeCrC с 

размерами ~ 1 мкм за счёт отработки режима электромагнитного 

воздействия на компоненты сплава при их сплавлении в индукционной 

тигельной печи.  

Задачи исследования заключались в изучении двух режимов 

сплавления основы сплава и легирующего комплекса: при жидком и 

жидко-твёрдом состоянии добавки, а так же определении рационального 

способа ввода добавки в расплав и равномерного распределения её 

включений в объёме жидкого сплава при электромагнитном воздействии. 

 

Методика проведения экспериментов 

Отработка технологии выплавки проводилась на малых массах сплава 

в индукционной печи с частотой тока, питающего индуктор, 42 кГц при 

ёмкости садки 300 г.
1
 Лигатура FeCrC для выплавки сплавов Cu-FeCrC 

содержала 16 % мас. хрома, 1,4 % мас. углерода, остальное железо и 

примеси. Масса вводимой лигатуры составляла 1,0 % от массы сплава.  

Расплавление меди и перегрев расплава до 1380 С осуществлялся при 

удельной мощности ~ 450 Вт/кг. При первом способе добавления лигатуры 
                                                 
1
 Эксперименты проводились при участии к. т. н. В. В. Христенко 
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в сплав на дно тигля загружалась небольшая часть медной шихты, на 

которую помещалась лигатура. Затем в тигель закладывалась остальная 

медь. При плавлении загрузки вследствие того, что лигатура является 

магнитным материалом, она интенсивно разогревалась и плавилась 

одновременно с медью. Таким  образом,  реализовывалась  схема  

взаимодействия жидкой до бавки с жидкой основой сплава. Во втором 

способе в медный расплав твердая добавка вводилась на зеркало металла 

при удельной мощности ~ 350 Вт/кг. 

В процессе выплавки отбирались пробы расплава методом 

намораживания на металлический стержень. Структура металла так же 

исследовалась на литых образцах, залитых в кокиль после окончания 

плавки. Микротруктура сплава исследовалась на шлифах с помощью 

металлографического микроскопа.  

 

Результаты исследований 

Структура лигатуры приведена на рис. 1. Как видно из этого рисунка 

основа сплава представляла собой зёрна перлита (средний размер 40 мкм) 

с карбидной эвтектикой, расположенной по границам зёрен. В стыках 

зёрен перлита наблюдались скопления эвтектической составляющей 

размерами ~ 20 мкм с разрывами, заполненными перлитом. 

 

 
 

Рис. 1 Структура лигатуры FeCrC 

 

При получении расплава по первому способу, при взаимодействии 

жидкой добавки с расплавленной медью, анализ проб показал, что при 

плавлении лигатуры в жидкой меди взаимодействие фаз добавки с основой 

проходило поэтапно. В процессе нагрева лигатуры сначала расплавлялась 

эвтектическая фаза и трансформировалась из рассредоточенного состояния 

сетки в сплошной компактный объём. Он имел чёткую поверхность 

раздела с другими фазами расплава. Параллельно шёл процесс растворения 

20 мкм  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

882 

 

и расплавления перлитной составляющей в жидкой меди. На межфазной 

поверхности карбидной эвтектики с медью и перлитной фазой 

отсутствовали возмущения малого масштаба (рис. 2 а), характерные для 

разрушения межфазной поверхности вследствие диффузии [12].  

 

 
 

Рис. 2 Этапы взаимодействия жидкой лигатуры с медным расплавом: 

а) растворение перлитной фазы в меди и формирование сплошного объёма из 

сетки эвтектики; б) полное растворение перлитной фазы в меди и 

компактирование объёма эвтектической составляющей добавки; 

в) растворение объёма вещества эвтектической фазы в составе добавки; 

г) смешение объёмов разного состава; 1 – медная основа сплава;  

2 – перлитная основа легирующего комплекса; 3 – эвтектическая 

составляющая лигатуры; 4 – слои на основе эвтектики с разным содержанием 

меди; 5 – капли на основе эвтектики с разным содержанием меди 
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Карбидосодержащая эвтектическая фаза сохранялась в сплаве в 

компактном виде даже после полного  растворения  в меди  перлитной  

основы добавки (рис. 2 б). На позиции в) рисунка 2 показано, что медь 

постепенно диффундировала в карбидную эвтектику и создавала в ней 

слои. При этом объём эвтектики хоть и насыщался медью, но сохранял 

чёткую межфазную поверхность. С дальнейшим проведением плавки 

объёмы лигатуры разного состава разрушались в расплаве и образовывали 

эмульсию с каплями разного состава и размеров – от 10 до 100 мкм (рис. 2 

г). Дальнейшее насыщение различных фаз лигатуры медью под 

электромагнитным воздействием привело к вхождению расплава в 

температурно-концентрационную зону несмешиваемости диаграммы 

состояния. Как следствие этого насыщенные фазы диспергировались с 

образованием капель диаметром ~ 1 мкм (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 3 Эмульгированные включения различного состава в медной матрице 
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Таким образом, установлено, что при расплавлении в жидкой меди 

лигатуры её менее тугоплавкая фаза (карбидная эвтектика) сливалась в 

обособленные относительно крупные (~ 1 мм) объёмы. Вязкость этих 

объёмов в ~ 3 раза превышала вязкость жидкой меди, что потребовало 

дополнительного времени и энергии для разрушения этих объёмов.   

С целью изучения возможности уменьшения энергетических затрат и 

времени на диспергирование в жидкой меди лигатуры были исследованы 

особенности процесса её взаимодействия с расплавом при температуре, 

превышающей температуру менее тугоплавкой фазы лигатуры, но 

меньшей температуры плавления более тугоплавкой фазы (~ 1320 
о
С). 

При вводе твёрдой холодной лигатуры (20 
о
С) в расплав условия её 

нагрева и начала плавления существенно отличались от первого способа 

ввода. Она испытывала термоудар от теплового потока идущего от 

расплава, так и от индуктированных электротоков. Вследствие высокой 

магнитной проницаемости лигатуры до её нагрева выше точки Кюри 

нагрев добавки существенно интенсифицировался. Возникавшие 

термонапряжения способствовали процессу развития микротрещин в 

лигатуре, который усиливался вследствие её структурной и химической 

неоднородности. Электрический ток вызывал больший разогрев локальных 

участков, примыкающих к микротрещинам. Это способствовало 

образованию тонких каналов, по которым матричный расплав проникал в 

толщу легирующего сплава. Он расклинивал твёрдую добавку, что 

вызывало отсоединение дисперсных объёмов от лигатуры и перенос их в 

расплав (рис. 4 а). 

Дальнейший прогрев лигатуры и начало плавления менее тугоплавкой 

фазы существенно интенсифицировало процесс диспергирования 

поверхностного слоя добавки. МГД-течения, действовавшие в зоне 

разрушения этого слоя лигатуры, относили диспергированные 

микрообъёмы (размерами от 1 до 20 мкм) в расплав (рис. 4 б). На стадии 

прогрева всего объёма лигатуры и перехода в жидкое состояние всей 

карбидной эвтектики размеры диспергированных объёмов уменьшились до 

1 мкм, чему способствовало эрозионное действие электромагнитных сил 

(рис. 4 в, г). 

После чего произошло размывание и растворение прогретых 

микрообъёмов лигатуры (рис. 5 а), а затем расплав перешёл в микро 

суспензионно-эмульсионное состояние (рис. 5 б). Под действием 

электромагнитных сил, перемешивающих, расплав во всём объёме тигля и 

в его микрообъёмах все включения насытились медью. В результате весь 

расплав перешёл в микроэмульсионное состояние с размерами капель ~1 

мкм при их равномерном распределении (рис. 6). 
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Рис. 4 Этапы взаимодействия твёрдой добавки с расплавом меди: 

а) начальный этап разрушения добавки, отсоединение дисперсных объёмов 

от лигатуры и перенос их в расплав; б) унос дисперсных частей от объёма 

лигатуры в расплав; в) переход в жидкое состояние всей карбидной 

эвтектики и формирование дисперсных микрообъёмов лигатуры; 

г) разрушение полностью прогретого объёма лигатуры. 

 

 
Рис. 5 Распределения диспергированных включений лигатуры в расплаве 

меди: а) размывание и растворение прогретых микрообъёмов лигатуры;  

б) микро суспензионно-эмульсионное состояние расплава; 1 – включение 

суспензии; 2 – капля эмульсии 
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Рис. 6 Структура замороженной микроэмульсии сплава Cu-FeCrC  

(ввод твёрдой лигатуры в жидкую медь) 

 

Выводы 

Установлено, что при получении эмульгированного расплава при 

проведении плавки в режиме полного расплавления добавки FeCrC 

карбидная эвтектика лигатуры расплавляясь образует компактный объём с 

высокой вязкостью и для его диспергирования необходимо либо 

существенное повышение температуры расплава, либо ввод большой 

энергии перемешивания. 

Определено, что под электромагнитным воздействием энергетические 

затраты значительно снижаются при проведении сплавления в режиме 

перевода добавки в жидко-твёрдое состояние с последовательным 

вымывании и рассредоточением вязкой фазы из поверхностных слоёв 

добавки в жидкой меди и диспергированием твёрдой фазы. После 

формирования в расплаве микро суспензионно-эмульсионного состояния 

достижение равновесного микроэмульгированного состояния возможно за 

счёт его нагрева до температуры плавления более тугоплавкой фазы или 

интенсификации перемешивания. 

Перспектива дальнейших исследований заключается в изучении 

влияния масштабного фактора (увеличения как количества вводимой 

лигатуры так и массы плавки) на особенности взаимодействия лигатуры 

FeCrC с медным расплавом. 
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УДК 621.74 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ АЛЮМІНІЄВИХ 

 СПЛАВІВ, ОТРИМНИХ ІЗ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

 

О. Л. Скуйбіда 

 

Запорізький національний технічний університет 

 

Відомі сьогодні технології виготовлення сплавів з вторинної 

алюмінієвої сировини потребують удосконалення. Одним з можливих 

способів підвищення якості вторинних силумінів є використання 

термічної обробки. В зв’язку з цим досліджували фазовий склад, 

структуру та механічні властивості сплаву АК8М3, виготовленого з лому 

та відходів. Згідно з отриманими результатами при виборі часових 

параметрів термічної обробки необхідно враховувати вміст домішок у 

складі сплаву, зокрема  концентрацію заліза 

 

Известные сегодня технологии производства сплавов из вторничного 

алюминиевого сырья требуют усовершенствования. Одним из возможных 

способов повышения качества вторичных силуминов является 

использование термической обработки. В связи с этим исследовали 

фазовый состав, структуру и механические свойства сплава АК8М3, 

изготовленного из лома и отходов. Согласно полученным результатам при 

выборе временных параметров термической обработки необходимо 

учитывать содержание вредных примесей в составе сплава, в частности 

концентрацию железа 

 

Known today technologies of production of alloys from secondary 

aluminium materials need to be improved. Use of heat treatment is one of the 

possible ways to increase the quality of secondary silumins. Thereby phase 

composition, structure and mechanical properties of the alloy АК8М3, obtained 

from scrape and waste, were investigated. According to the results when 

selecting temporal parameters of heat treatment harmful impurities in the alloy 

composition, in particular iron concentration should be considered 

 

Вступ 

Широке впровадження вторинних алюмінієвих сплавів обмежується 

їх підвищеною газонасиченістю, неоднорідністю та крупнозернистістю 

структури, широким інтервалом вмісту основних компонентів і металевих 
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домішок, зокрема, заліза, що негативно позначається на механічних та 

експлуатаційних властивостях виливків. 

Резервом покращення якості вторинних силумінів, як і інших сплавів, 

може виступати термічна обробка, проте цьому питанню дослідниками та 

виробниками алюмінієвих сплавів увага практично не приділяється. 

Різниця в хімічному складі та структурі первинних і вторинних Al-Si 

сплавів обумовлює необхідність удосконалення стандартних режимів 

термічної обробки, які застосовуються в металургійній та машинобудівній 

практиках. 

 

Постановка задач дослідження 

Термічна обробка силумінів, як правило, полягає в гартуванні та 

старінні, варіювання температури і часу витримки яких дозволяє змінювати 

фазовий склад, морфологічні параметри структурних складових та, 

відповідно, механічні і технологічні властивості сплавів в заданому 

напрямку. ДСТУ 2839-94 передбачає використання однакових режимів 

термічної обробки (Т1-Т8) для алюмінієвих сплавів, виготовлених як з 

первинної, так і з вторинної сировини. Слід відзначити, що за даним 

стандартом допускається використання великого діапазону часу витримки 

при гартуванні та старінні; при цьому відсутні будь-які відомості, що 

пояснювали б  такі широкі часові інтервали термічної обробки. З одного боку 

застосування тривалих витримок є економічно недоцільним, тому що при 

цьому суттєво збільшується собівартість продукції. З іншого боку, при 

проведенні термічної обробки необхідно враховувати особливості структури, 

оскільки викликає значні сумніви той факт, що збільшення кількості 

інтерметалідних фаз зі збільшенням вмісту заліза в сплаві не чинить ніякого 

впливу на процеси дифузії та швидкість фазових перетворень [1]. 

В літературних джерелах [2-7] ми виявили лише поодинокі та, до того 

ж, суперечливі відомості щодо впливу термічної обробки на розмір і 

морфологію фаз на основі заліза. Тому значний інтерес викликає перебіг 

процесів, що відбуваються при гартуванні та старінні за підвищеної 

кількості заліза в алюмінієвих сплавах. В зв’язку з цим, задачею 

досліджень було вивчення комплексний вплив вмісту заліза, часу 

витримки при гартуванні та часу витримки при старінні на структуру та 

властивості вторинного силуміну АК8М3. 

 

Методика проведення експериментів 

Дослідження проводили відповідно до рототабельного плану 

багатофакторного експерименту другого порядку 2
3
 (табл. 1). Як незалежні 

змінні приймали вміст заліза в сплаві Fe, час витримки під гартування τг та 

час витримки при старінні τст. 
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Таблиця 1 Матриця планування експерименту другого порядку 

№ складу 

сплаву 

Масова частка заліза, % 
τг, год τст, год 

розрахункова фактична 

1 0,65 0,66 3,0 2,8 

2 1,05 1,06 3,0 2,8 

3 0,65 0,63 9,0 2,8 

4 1,05 1,06 9,0 2,8 

5 0,65 0,65 3,0 11,2 

6 1,05 1,05 3,0 11,2 

7 0,65 0,66 9,0 11,2 

8 1,05 1,05 9,0 11,2 

9 0,51 0,53 6,0 7,0 

10 1,19 1,23 6,0 7,0 

11 0,85 0,80 1,0 7,0 

12 0,85 0,81 11,0 7,0 

13 0,85 0,9 6,0 0 

14 0,85 0,85 6,0 14,0 

15 0,85 0,85 6,0 7,0 
Примітка. Варіанти 1…8 – план матриці 2

3
; 9, 10 – зіркові точки; 

11…15 – точки центра плану (нульовий рівень варіювання) 

 

Використовували сплав АК8М3 наступного хімічного складу: 

8,49…8,51 % Si, 3,09…3,11 % Cu; 0,99…1,0 % Zn; 0,63…1,23 % Fe;  

0,4 % Ni; 0,32 % Mn; 0,08 % Mg; 0,09 % Ti, решта Al. Значний інтервал 

вмісту заліза в сплаві обумовлений тим, що його добавки вводили в різних 

кількостях відповідно до плану експерименту, а концентрація інших 

елементів залишалася на постійному рівні. 

 

Результати досліджень 

В першу чергу для розуміння сутності процесу термічної обробки 

вторинних алюмінієвих сплавів з підвищеним вмістом заліза необхідно 

вивчити перебіг процесів гартування та старіння в сплавах, які 

відповідають точкам центру плану, тобто вивчити вплив часових 

параметрів τг та τст на структуру та властивості матеріалу. 

Результати фазового рентгеноструктурного аналізу зразків із силуміну 

АК8М3 після термічної обробки в точках центру плану подано на  

рисунку 1. Після витримки під гартування протягом 1 год та подальшого 

штучного старіння в структурі сплаву присутні інтерметалідні фази Al2Cu 

та Al15(FeMn)3Si2.  
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Сплав № 11 Сплав № 12 

  
Сплав № 13 Сплав № 14 

 

Рис. 1 Дифрактограми сплаву АК8М3 після різних варіантів термічної 

обробки відповідно до табл. 1 

 

Зі збільшенням часу гартування зміцнювальні фази в структурі не 

ідентифікуються, що пов’язано зі зменшенням їх кількості та низькою 

чутливістю методу рентгеноструктурного аналізу. В структурі сплаву № 13 

присутні (Al), (Si) та фаза Al15(FeMn)3Si2. При застосуванні штучного 

старіння фазовий склад сплаву відповідає (Al), (Si), Al15(FeMn)3Si2 та 

Al7Cu4Ni, що узгоджуються з результатами мікроренгеноспектрального 

аналізу. 

Результати вимірювання параметру кристалічної ґратки алюмінієвого 

твердого розчину в сплаві АК8М3 в залежності від режиму термічної 

обробки подано на рисунку 2. Зменшення параметру ГЦК- ґратки (Al)-

матриці при гартуванні пов’язано з переходом в твердий розчин атомів 

легувальних елементів, в першу чергу кремнію та міді, радіуси атома яких 

є меншими за радіус атома алюмінію (0,117 нм та 0,127 нм в порівнянні із 

0,143 нм відповідно) з утворенням твердих розчинів заміщення. Виділення 

надлишкових фаз при старінні супроводжувалось збільшенням параметру 

ґратки (Al)-твердого розчину. 
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Рис. 2 Параметр кристалічної ґратки алюмінієвого твердого розчину в 

сплаві АК8М3 

 

Мікроструктуру металу за різними варіантами термічної обробки та з 

різним вмістом заліза в сплаві подано на рисунку 3. Виділення 

евтектичного кремнію сплаву № 11 мали вигляд довгих витягнених 

пластин, які відігравали роль концентраторів напружень в матеріалі. 

Частинки фази Al15(FeMn)3Si2 нерівномірно розподілялись за перетином 

мікрошліфа. Після термічної обробки сплаву №12 евтектика набула 

сильного подрібнення та фрагментації. Залізовмісні інтерметаліди мали 

пластивчастий вигляд, були присутніми у невеликій кількості та 

формували скупчення в окремих ділянках шліфа. 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 
 

Рис. 3 Мікроструктура зразків зі сплаву АК8М3 після обробки за 

режимами відповідно до матриці планування експерименту (х200) 
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Виділення евтектичного кремнію в структурі сплаву № 13 були 

грубими, проте протяжність частинок була порівняно невисокою. 

Залізовмісна фаза Al15(FeMn)3Si2 зустрічалась у вигляді невеликих за 

розміром розгалужених кристалів та скупчень глобулярних частинок. 

Розмір структурних складових та їх розподіл були нерівномірні за 

перетином шліфа. Частинки евтектичного кремнію сплаву № 14 мали 

великі розміри та нечітку огранку. Фаза Al15(FeMn)3Si2 концентрувалась на 

певних ділянках шліфа та мала шестигранну форму. Структурні зміни під 

впливом гартування та старіння відобразились на значеннях показників 

механічних властивостей (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 Механічні властивості експериментальних сплавів 

№ 

Fe, 

% 

мас. 

τг, 

год 

τст, 

год 

HV(Al), 

МН/м
2
 

HB 
σв

р
, 

МПА 

σв
ст

, 

МПА 
δ, % ε, % 

KC, 

МДж/м
2
 

11 0,85 1 7,0 918 136,0 195,8 636,5 1,37 37,70 0,28 

12 0,85 11 7,0 1080 142,0 236,3 627,0 1,45 39,60 0,34 

13 0,85 6 0 1110 131,0 208,9 691,8 1,74 47,60 0,37 

14 0,85 6 14,0 957 137,0 262,6 667,7 1,17 37,30 0,23 

 

Висновки 

Результати досліджень показали, що для вирівнювання концентрації 

елементів в структурі силумінів, виготовлених з лому та відходів 

виробництва, а також повного перебігу дифузійних процесів необхідно 

збільшення часу витримки при термічній обробці, що пов’язано з 

підвищеним вмістом заліза та, відповідно, значною кількістю 

інтерметалідів на його основі. Вплив останніх вірогідно пов'язаний з тим, 

що коефіцієнт дифузії заліза майже вдвічі менший за коефіцієнти дифузії 

основних легувальних елементів. Зокрема, при 500 °С коефіцієнт дифузії 

магнію в алюмінії складає 210
-9

 см
2
/с, міді – 2,810

-10
 см

2
/с, цинку – 10

-9
 

см
2
/с, марганцю – 10

-11
 см

2
/с та заліза – 10

-17
 см

2
/с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДУВКИ 

МЕТАЛЛА ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ В 6-ТИ РУЧЬЕВОМ ПРОМКОВШЕ 
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Розглянуто теоретичні аспекти видалення неметалевих включень в 

проміжному ковші при продуванні інертним газом, що дозволило 

встановити оптимальні параметри продувки стали при використанні 

кільцевої продувної фурми. Результати теоретичних розрахунків були 

перевірені під час розливання серії плавок на 6-ти рівчавковому 

проміжному ковші блюмової МБРЗ. Встановлено раціональна схема 

розташування продувних блоків в проміжному ковші, яка дозволяє 

отримувати метал однакової якості на всіх 6-ти рівчаках 

 

Рассмотрены теоретические аспекты удаления неметаллических 

включений в промежуточном ковше при продувке инертным газом, что 

позволило установить оптимальные параметры продувки стали при 

использовании кольцевой продувочной фурмы. Результаты теоретических 

расчетов были проверены при разливке серии плавок на 6-ти ручьевом 

промежуточном ковше блюмовой МНЛЗ. Установлена рациональная 

схема расположения продувочных блоков в промежуточном ковше, 

которая позволяет получать металл одинакового качества на всех 6-ти 

ручьях 

  

The theoretical aspects of the removal of nonmetallic inclusions in the 

tundish by blowing inert gas, allowing to set optimal parameters purge began 

using the ring purge lance. The results of theoretical calculations have been 

tested in the casting of a series of heats to 6 streams tundish bloom caster. 

Established a rational layout purge blocks in the tundish, which allows you to 

receive the same quality of metal on all 6 streams 

 

Известно, что существенное влияние на качество непрерывнолитой 

продукции оказывает перемешивание стали в промежуточном ковше [1]. 

Принято считать, что гидродинамические потоки жидкой стали в 

промежуточном ковше должны обеспечивать максимальную химическую 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

896 

 

и температурную гомогенизацию расплава,  а также легкий переход 

неметаллических включений в шлак [2–4]. 

Большинство исследований, посвященных продувке металла 

инертным газом, акцентируют внимание на удалении неметаллических 

включений в одно- и двухручьевых промежуточных ковшах слябовых 

МНЛЗ [5–7]. При этом поведение неметаллической фазы в многоручьевых 

промежуточных ковшах, которые все достаточно часто используются в 

процессах непрерывной разливке, недостаточно изучено. 

Известно, что процесс продувки стали инертным газом 

сопровождается целой совокупностью физико-химических явлений, 

которые характеризуются образованием металлической эмульсии в шлаке, 

что приводит к увеличению массопереноса между двумя 

несмешивающимися жидкостями, в результате чего возрастает скорость 

ассимиляции неметаллической фазы шлаком [8–10]. Однако расположение 

продувочных устройств в многоручьевых промежуточных ковшах должно 

быть таким, чтобы газо- и гидродинамические потоки жидкой стали с 

прикрепленными к пузырям газа неметаллическими включениями имели 

одинаковую температуру и количественный состав в каждой точке 

промежуточного устройства, для обеспечения одинакового качества 

литого продукта на каждом ручье. 

Целью исследований, выполненных в настоящей работе, являлось 

определение места установки продувочных блоков в шестиручьевом 

промковше блюмовой МНЛЗ, а также оценка влияния продувки инертным 

газом на степень рафинирования металла от неметаллических включений. 

По данным работы [11] процесс рафинирования стали от 

неметаллических включений при продувке инертным газом большей 

частью зависит от резидентного времени пребывания капли металла в 

шлаковой фазе. При этом большая часть известных исследований [12–14] 

рассматривает только механизм захвата металлических капель в шлак в 

предположении, что этот процесс осуществляется за счет разрыва 

металлической пленки на пузыре аргона.  

Между тем, если принять, что при достижении границы раздела фаз 

металл–шлак агрегат пузырь–включение покрыт термодинамически 

неустойчивой пленкой стали, то в соответствии с изменением энергии 

Гиббса для самопроизвольного протекания процесса ассимиляции 

неметаллических включений необходимо выполнение условия в-шcosθ  > 1 

( швθ  – краевой угол смачивания на границе раздела фаз включение–

шлак). Отсюда следует, что заключительный этап перехода включений 

термодинамически нереализуем.  

Соответственно при удалении из стали неметаллических включений 

лимитирующей стадией является растворение неметаллической фазы в 
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шлаке. При этом выводимые из металла включения концентрируются на 

границе с ним. Поэтому для успешной очистки стали от неметаллических 

включений необходимо обеспечить обновление приграничных к металлу 

слоев шлака вследствие действия кинетических факторов, в частности, 

продувки инертным газом.  

В работе [15] описан механизмах образования металлических капель в 

шлаковой фазе. Он заключается в том, что при переходе пузырем границы 

раздела фаз металл-шлак происходит разрыв пленки металла, с 

образованием капель. При этом в основании пузыря формируется жидкий 

поток за счет стекания пленки и роста пузыря. При продвижении пузыря в 

шлаке формируется жидкая линия тока. Далее на некоторой высоте она 

отделяется от пузыря и разбивается на отдельные капли, вследствие 

поверхностной нестабильности или столкновения с наступающими 

пузырями.  

По данным работы [16] максимальная длина линии тока лтH  может 

быть представлена как следующее выражение:  

 

  8,0
шстплт 09,3  WedН , (1) 

 

где пd – размер пузыря, м;  

шстWe  – число Вебера для всплытия пузыря в расплаве стали и 

шлака, которое определяется как выражение:  

 

  2

1

шст

2
ппшст

шст 











 





σ

ρρ Ud
We , (2) 

 

где шρ  – плотность шлака, 3мкг  ;  

шρ – плотность стали, 3мкг  ;                         

пU  – равновесная скорость всплытия пузыря, (0,33–0,43 1см  ); 

шст σ  – поверхностное натяжение на границе раздела фаз расплав 

стали-шлак, 1мН  . 

Проведенные нами расчеты с использованием уравнений (1) и (2) 

показали, что длина линии тока при мм25,3п d  лежит в пределах 

м03,002,0  . 

Общий объем металла, вносимый линией тока в шлаковую фазу 

можно определить как следующее уравнение [16]:  
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  01,3
шст

2
плтст 0315,0  WedНV . (3) 

 

Фактически кинетика разрыва пленки играет главенствующую роль в 

процессе перемещения капель, а, следовательно, и растворения включений. 

Образование пленки приводит к увеличению площади раздела фаз металл–

шлак на величину  θπ cos12
п d  в точке соприкосновения пузыря, где θ  – 

контактный угол между шлаком и пузырем газа. Энергия необходимая для 

образования пленки будет выражаться следующим образом [17]: 

 

  шстппл  
22 cos1dW . (4) 

 

Поскольку архимедова сила зависит от объема, занимаемого пузырем 

как в шлаковой, так и в металлической фазе, работу флотации пузыря фW

можно записать уравнением [18] 

 

 
   

 
   

.
4

7
cos2

2

sin3

4
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4

9
cos2

2

sin3

4
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3

24

гм

24

гш

4
п

ф








































θ
θθ

ρρ

θ
θθ

ρρ
π gd

W

 
(

(5) 

где г  – плотность газа, 3мкг  . 

В исследованиях [19] проведены расчеты с использованием уравнения 

(5) которые подтвердили, что источником энергии при образовании пленки 

металла является архимедова сила.  

Площадь жидкой пленки A  можно представить как:  

 

4
п1

3

2
dCA

π
 , (6) 

 

где 
 

σ

ρρ gгст
1С


 , а 

2

шстгст  



 , 

гст  – поверхностное натяжение на границе раздела фаз сталь-газ, 
1мН  . 

Расчеты, проведенные нами с использованием уравнения (6) показали, 

что масса пленки оказывается незначительной, но толщина ее 

неограниченна. Это говорит о том, что толщина равновесной пленки 

может меняться в некоторых пределах. 
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Изменение толщины пленки может быть найдено с помощью 

аппроксимации уравнения Рейнольдса:  

 

3

2
ст

А

пл 3

2

d

d
y

A

F

t

y

η

π
 , (7) 

 

представляющее собой скорость утоньшения зоны разрыва y в м, под 

действием стекания с нее жидкости, расположенной между двумя твердыми, 

параллельными пластинами, к которым приложена архимедова сила, 

вызванная всплыванием пузыря AF в Н. В этом уравнении .стη  – вязкость 

расплава, Па·с; плt – время образования пленки на поверхности пузыря, с. 

Учитывая тот факт, что плотность металла значительно превышает 

плотность газа, скорость утоньшения пленки плu может быть представлена 

следующим выражением: 

 

3
плпл

пл

d

d
ayu

t

y
 , (8) 

где 
5
п1ст

ст

dС

N
a

η

σ
 , 2N ;  

плy – утоньшение пленки, для сферического пузыря. 

Интегрирование уравнения (8) с начальными условиями 
0

yy плпл   

при 0t  и ппл Uu  дает конечное утолщение пY и массу пленки кm  

 

 2

1
пл

пл
пл

1

1

0 τ


y

y
Y  (9) 

 

стпл1к ρyAm  , (10) 

где плtατ   при  3
1

2
п2 aUα . 

 

Безразмерные величины кM  и плU  будут определяться как: 

 

0к

к
к
m

m
M   и 

п

пл
пл

U

u
U  , (11) 

 

где  
0кm  – начальная масса пленки. 
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Между тем, перемещение капель металла в шлаковой фазе 

определяется балансом свободной энергии. При этом кинетическая 

энергия пузыря при его всплытии через расплав стали и шлаковую фазу 

остается постоянной и не влияет на формирование и движение капель. 

Сформировавшаяся капля может перемещаться в различных направлениях 

с начальной кинетической энергией, однако в нашей работе мы 

ограничимся ее движением в вертикальном направлении. При условии, что 

сила сопротивления, действующая на каплю в шлаке подчиняется закону 

Стокса, уравнение, описывающее движение капли в стационарном шлаке, 

имеет вид: 

 

к10
к

d

d
ubb

t

u
  (12) 

 

где  шст
ст

0 ρρ
ρ


g

b  ;  

к

кш
1

3

m

d
b

πη
 ;  

кu  – вертикальная скорость движения капли, 1см  ;  

шη  – вязкость шлака, Па·с;  

кd  – диаметр капли, м. 

Проведенные нами оценочные расчеты, с использованием уравнений 

(9), (10), (11) и (12) при 1
ст мН6,1 σ ,  вязкости шлака 0,5 – 1 Па·с и 

расходе газа 10 –12 1минл  представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 Основные параметры капель металла, выносимых в 

шлаковую фазу, при разрыве пленки железа на пузыре 

мм,пd  г,кМ  1
к см, u  l

*
, см τ

*
p, с dк·10

3
, м 

1 0,1 0,6 1 0,1 3,24 

3,25 0,6 1,0 3 0,4 3,27 

5 1 2,0 6 1 3,30 
l
*
 – проникновение капли в вертикальном направлении; τ

*
p – резидентное время 

пребывания капли металла в шлаковой фазе. 

 

Обобщая выполненные расчеты, следует отметить, что масса 

образующейся капли металла в большей степени зависит от размеров 

пузыря и расхода газа. Незначительные значения резидентного времени, по 

нашему мнению, обусловлены высокой скоростью рециркуляции на 
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границе раздела между двумя фазами. Всплытие пузыря вызывает 

восходящие конвективные потоки шлаковой фазы, что приводит к 

задержке рециркуляции за счет увеличения расстояния, на которое 

проникают капли, что в свою очередь приводит к увеличению 

резидентного времени.  

Скорость массопереноса неметаллической фазы в системе металл-

шлак в общем виде можно определить как разность между объемом 

образовавшихся капель металла .ОбV  и эмульгированных в шлаке .ЭмV : 

 
 ЭмОбшст VVkV    (13) 

 

где 
шстk  – константа скорости реакции расплав стали – шлак. 

Для трехфазной системы металл-шлак-газ объем перенесенной 

металлической фазы пузырями в шлак будет иметь вид: 

 
66,1

ш

34,0

м

ш
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2
ш

3
п

2
ш

2
ш

2
ш0

Д
Δ

d
04,1




























































ρ

ρ

η

η

η

ρ

ρ

η g

g
V  (14) 

 

где ρΔ – разность между плотностями стали и шлака, 3мкг  . 

Пользуясь этим уравнением, получаем общий объем капель металла, 

образующихся в шлаковой фазе в единицу времени [11]: 

 

0
Д

п

г
Об V

V

Q
V  , (15) 

 

где  6,02,1
гп 378,1 gQV   – объем пузыря, мм

3
 , тогда 

 

п

г3

5

3

1

шшмОб Δ19,0
d

Q
V



 ρηρη  (16) 

 

Данные расчетов, с использованием уравнения (16) приведены на 

рис.1. Показано, что общий объем капель металла в шлаковой фазе 

увеличивается с течением времени продувки. При таких условиях скорость 

эмульгирования капель увеличивается в соответствии со скоростью их 

образования. Это создает оптимальные условия для рафинирования стали в 

промежуточном ковше. При этом если расход газа составляет менее 10 
1минл  , то количество капель металла в шлаковой фазе заметно 
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уменьшается, а время достижения равновесного состояния увеличивается, 

что приводит к снижению эффекта рафинирования.  
 

 
Рис. 1 Объем капель металла в шлаковой фазе с течением времени 

продувки 

 

Рассматривая полученные результаты и теоретические оценки в плане 

оптимизации режимов продувки стали в промежуточном ковше, можно 

предположить, что эффективное удаление неметаллических включений 

может быть достигнуто при продувке жидкой ванны инертным газом в 

пузырьковом режиме. При этом увеличение расхода газа может быть 

ограничено соображениями бурления и открытия поверхности металла в 

промежуточном ковше в области выхода пузырей. 

Для подтверждения проведенных нами аналитических оценок 

проведены промышленные испытания продувки металла инертным газом в 

условиях конвертерного цеха ПАО «ДМК им. Дзержинского» на 6-ти 

ручьевой блюмовой МНЛЗ через кольцевую фурму, с целью определения 

оптимального положения продувочных устройств, способствующего 

созданию наилучшего рафинирующего эффекта. Емкость промежуточного 

ковша – 45 тонн, а расстояние между ручьями – 1700 мм. 

В конструктивном плане продувочная фурма, выполненная в виде 

кольца с установкой в ней специальных керамических полых трубок с 

малым диаметром отверстий обеспечивает рациональное движение 

восходящих потоков металла. Применение продувочных элементов с 

малым диаметром отверстий позволяет диспергировать пузырьки газа и 

обеспечить продувку в пузырьковом режиме. 

Для повышения эффективности процесса рафинирования металла в 

промежуточном ковше обеспечивалась продувка в пузырьковом режиме. В 

качестве продувочных элементов в работе использованы керамические 

трубки (рис. 2), в которых выполнены тонкие сквозные каналы 

определенного диаметра. 

Vоб.·10
3
, м

3
 

 

               4,0 

 

               3,0 

 

               2,0 

                                 2       3         4         5       

6  t, мин 

 

              1,0 

 

              0,5 

                          2       3       4       5       6  t, 

мин 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

903 

 

 
Рис. 2 Фотография торца продувочной керамической трубки  

(диаметр трубки 10 мм) 

 

В соответствие с выполненными исследованиями [20] диаметр 

продувочных отверстий был принят на уровне 0,14-0,16 мм. При этом 

конструкция продувочного блока предполагает, что эти продувочные трубки 

устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга в бетонном 

кольце, которое сопрягается со стаканом дозатором (рис. 3). Продувочный 

блок занимает ту же позицию, что и гнездовой блок в традиционной 

конструкции. А подвод аргона осуществляется из той же продувочной 

системы, что предусмотрена на промежуточном ковше для вдувания аргона в 

стопор. Установка продувочной фурмы в днище промежуточного ковша не 

вызывала дополнительных монтажных трудностей и была соизмерим по 

сложности со штатными операциями его футеровки. 

 

 
 

Рис. 3 Конструкция продувочного блока 

 

С целью создания наилучших условий рафинирования в 6-ти ручьевом 

промежуточном ковше, а именно обработки всей площади промежуточного 

ковша, продувочные блоки устанавливались на разных ручьях, расход газа 
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составлял 10-15 л∙мин
-1

. Продувочные блоки устанавливались на 1-ом (схема 

I), на 5-ом, (схема II), а также  на 3-ем и 4-ом (схема III) ручье. 

После разливки серии плавок из стали 45 была проведена оценка 

макроструктуры непрерывнолитых заготовок сечением 335×400 мм по 

ГОСТ 10243 в поперечном сечении по СОУ МПП 77.040-191:2007 в 

соответствии с требованиями ТУ У 14-2-1222-98 по всем ручьям. Данные 

исследований приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 Результаты оценки макроструктуры 

В
ар

и
ан

т 

у
ст

ан
о

в
к
и

 

п
р
о
д

у
в
о

ч
н

ы
х

 

б
л
о

к
о

в
 

№
 р

у
ч

ь
я Оценка нормируемых дефектов 

макроструктуры, балл 

О
ц

ен
к
а 

м
ак

р
о

- 

ст
р
у

к
ту

р
ы

 

ЦП ОЛ ЛПобщ ЛПосев КТЗ СП 

 

I 

1
* 

1,0 1,0 1,0 0.5 0,5 0 Удов. 

2 3,0 2,0 2,5 2,5 1,0 0,5 Удов. 

3 Усадка 2,5 3,0 3,0 1,0 1,0 Неудов. 

4 Усадка 2,5 2,5 3,0 1,5 1,0 Неудов. 

5 3,0 2,0 2,5 2,5 1,0 0,5 Удов. 

6 3,0 1,5 2,5 3,0 1,0 1,0 Удов. 

 

 

II 

1 2,5 2,0 3,0 2,0 1,0 0,5 Неудов. 

2
 

2,5 2,0 3,0 2,5 1,0 0,5 Удов. 

3 2,5 2,0 1,5 2,5 1,0 0,5 Удов. 

4 2,5 2,0 1,5 2,0 1,0 0 Удов. 

5
*
 2,0 1,5 1,0 1,5 0,5 0 Удов. 

6 2,5 2,0 2,5 2,5 1,0 0,5 Удов. 

 

 

III 

1 1,0 1,0 0 0,5 0,5 0,5 Удов. 

2 1,5 1,0 0 0 0,5 0,5 Удов. 

3
*
 1,0 1,0 0 0 0,5 0,5 Удов. 

4
*
 1,0 1,0 0 0 0,5 0,5 Удов. 

5 1,0 1,0 0 0 0,5 0,5 Удов. 

6 1,5 1,0 0 0,5 0,5 0,5 Удов. 

ТУ У 14-2-

1222-98 
≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 3.0  

*
 ручьи, на которых производилась продувка аргоном  

 

Из приведенных данных можно заключить, что макроструктура 

образцов непрерывнолитых заготовок, разлитых при схеме расположения 
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продувочного устройства на крайнем ручье (схема I) 

неудовлетворительная из-за наличия в осевой зоне блюма недопустимого 

эффекта макроструктуры типа усадки. Также для этой схемы 

расположения продувочного устройства выявлено наличия осевых 

ликвационных полос до 3,0 балла (3-й и 4-й ручьи). Особой разницы в 

степени развития краевых точечных загрязнений, в зависимости от 

варианта разливки не выявлено. На блюмах, отлитых по схеме II, 

макроструктура в заготовках 5-го ручья вполне удовлетворяет 

нормативным требованиям, но наблюдается значительное различие по 

дефектам на остальных ручьях. Наилучшие результаты по макроструктуре 

блюмов достигнуты при разливке по схеме III. При этом макроструктура 

металла по всем ручьям практически не отличается.  

Оценка загрязненности металла неметаллическими включениями 

эндогенного происхождения осуществлялась для образцов, отобранных из 

опытных и сравнительных блюмов в продольном сечении на 1/2 радиуса 

профиля. Оценка производилась по ГОСТ 1778 «Сталь. 

Металлографические методы определения неметаллических включений» 

(метод «Ш»).  Результаты оценки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Результаты оценки загрязненности неметаллическими  

включениями (ГОСТ 1778) 

В
ар

и
ан

т 

у
ст

ан
о

в
к
и

 

п
р
о
д

у
в
о

ч
н

ы
х

 

б
л
о

к
о

в
 

№
 р

у
ч

ь
я 

 

Оценка загрязненности неметаллическими включениями, 

балл 

Оксиды 

точеч-

ные 

Ср. 

Оксиды 

строчеч-

ные 

Ср. 
Суль-

фиды 
Ср. 

Силик-

аты 

(СП, СХ) 

Ср. 

 

I 

1
* 1,0; 1,0; 

0,5 
0,8 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0,5; 1,0; 0 0,3 

2 
1,0; 1,5; 

1,0 
1,1 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

1,5; 1,0; 

1,0 
0,8 

3 
1,5; 1,5; 

1,5 
1,5 

1,0; 1,0; 

0,5 
0,8 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

2,0; 3,5; 

2,0 
2,5 

4 
1,5; 1,5; 

1,5 
1,5 

0,5; 1,0; 

1,0 
0,8 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

2,5; 2,0; 

2,5 
2,3 

5 
1,5; 1,0; 

1,5 
1,1 

1,0; 0,5; 

0,5 
0,6 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

1,0; 1,0; 

1,5 
1,1 

6 
1,5; 1,5; 

1,5 
1,5 

1,0; 1,0; 

0,5 
0,8 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 
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Продолжение табл. 3 

 

II 

1 
1,5; 1,5; 

1,0 
1,3 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

2
 1,5; 1,5; 

1,0 
1,3 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

3 
1,0; 1,5; 

1,0 
1,1 

0,5; 1,0; 

1,0 
0,8 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,1 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

4 
1,5; 1,5; 

1,0 
1,3 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

1,0; 

1,5;1,0 
1,1 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

5
*
 

1,0; 0,5; 

1,0 
0,8 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

6 
1,0; 1,5; 

1,5 
1,3 

1,0; 1,0; 

0,5 
0,8 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 1,0; 

0,5 
0,6 

 

 

III 

1 
1,5; 1,0; 

1,0 
1,1 

1,0; 0,5; 

0,5 
0,6 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0; 0; 0,5 0,1 

2 
1,5; 1,0; 

1,0 
1,1 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0; 0,5; 0 0,1 

3
*
 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0,5; 0; 0 0,1 

4
*
 

1,0; 1,0; 

1,0 
1,0 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0,5; 0; 0 0,1 

5 
1,0; 1,5; 

1,0 
1,1 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0,5; 0; 0 0,1 

6 
1,0; 1,0; 

1,5 
1,1 

0,5; 0,5; 

1,0 
0,6 

0,5; 0,5; 

0,5 
0,5 0; 0; 0,5 0,1 

ГСТУ 3-009 Мах балл 4,0; средний балл – 2,5 для 1 группы 

 

В целом из приведенных в таблице 3 результатов можно выделить, 

что в среднем степень загрязненности металла при разливке по схеме I и 

схеме II несколько выше, чем при разливке по схеме III. Кроме того, при 

установке продувочных блоков на средние ручьи (схема III) наблюдается 

равномерное распределение неметаллических включений по всем ручьям. 

Как показали количественные оценки в образцах из блюмов, отлитых 

по схеме, количество крупных неметаллических включений (размер более 

50 мкм) уменьшается в среднем 40-80%. При этом меньшие значения 

уменьшения количества включений характерны для блюмов, отлитых 

после замены сталеразливочного ковша. Для включений меньшего размера 

(20-45 мкм) уменьшение их количества в опытных слябах составляет 14-

26%. При этом отмечено, что с увеличением скорости разливки разница 
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между количеством неметаллических включений в образцах из опытного и 

сравнительных блюмов возрастает. 

Анализируя причины образования крупных неметаллических 

включений в отобранных пробах из опытного и сравнительного металла и 

изменение их количества при продувке аргоном, следует, прежде всего, 

принять во внимание тот факт, что они имеют преимущественно округлую 

форму и представляют собой оксисульфидные конгломераты, 

включающие такие элементы как кремний, алюминий, кальций, сера, 

кислород и пр. Соответственно при попадании этих включений в 

восходящий поток газометаллической смеси они вовлекаются в движение 

и захватываются металлом, прилегающим к пузырькам газа. Таким 

образом значительная часть неметаллических включений 

транспортируется в область покровного шлака. При этом восходящие 

пузырьки газа препятствуют проникновению включений в столб металла, 

которые вытекает через стакан-дозатор в кристаллизатор МНЛЗ. 

Минимальное количество одиночных крупных неметаллических 

включений достигается при продувке стали аргоном по схеме схема III с 

расходом 10–12 л·мин
-1

.  

 

Выводы 

В результате проведенных теоретических исследований и 

промышленных испытаний установлено, что для эффективного 

рафинирования металла в 6-ти ручьевом промежуточном ковше 

целесообразно использовать продувку жидкой ванны инертным газом в 

пузырьковом режиме, что способствует обновлению приграничных 

металлу слоев шлака. 

Металлографические исследования образцов, отобранных из опытных 

и лабораторных блюмов, позволили установить, что продувочные блоки 

целесообразно устанавливать в середине промежуточного ковша (на 3-м и 

4-м ручье соответственно), при расходе газа 10-12 л∙мин
-1

 на один блок для 

получения рафинирующего эффекта в металле на всех ручьях. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ   

ПРОКАТНЫХ  И  КУЗНЕЧНЫХ  СЛИТКОВ   

 

Л. А.  Соколовская, В. А. Мамишев 

 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Розглянуті технологічні і фізичні умови тверднення прокатних і 

ковальських зливків з метою підвищення продуктивності процесів лиття 

та поліпшення якості литого металу 

 

Рассмотрены технологические и физические условия затвердевания 

прокатных и кузнечных слитков с целью повышения производительности 

процессов литья и улучшения качества литого метала 

 

It is considered technological and physical conditions of solidification the 

rolling and forging ingots for raise productivity of processes casting and 

improvement of quality the cast metal        

 

В металлургии применяются [1,2] прямоугольные и квадратные 

прокатные слитки для получения листового и сортового (профильного) 

металлопроката. В машиностроении для изготовления роторов турбин и 

поковок специального назначения применяются многогранные кузнечные 

слитки [3], которые по форме близки к цилиндрической или конической 

конфигурации. При затвердевании слитка в изложнице многогранный 

профиль поперечного сечения стальных слитков позволяет уменьшить 

вероятность появления в их поверхностных слоях горячих трещин. 

 Для выбора рациональных тепловых режимов получения стальных 

слитков в чугунных изложницах требуются количественные данные по 

температурному состоянию и времени затвердевания слитков разной 

массы и геометрических размеров. Такие данные нужны для повышения 

эффективности технологии отливки прокатных и кузнечных слитков и для 

улучшения температурных условий формирования их кристаллической 

структуры [4] в зоне двухфазного (твёрдо-жидкого) состояния стали .  

При получении металлургических и машиностроительных заготовок 

высокого качества можно уменшить потери металла за счёт изменения 

теплофизических условий отливки чугунных изложниц и стальных 

слитков. Способствует этому [5] уменьшение толщины стенок чугунных 

изложниц или их замена на облегчённые стальные изложницы. Кроме того, 
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повышение термостойкости чугунных изложниц позволяет увеличить их 

оборачиваемость при получении прокатных слитков. Подача стальных 

слитков горячим всадом в нагревательные колодцы (с незавершённым 

процессом затвердевания) по сравнению с нагревом слитков под прокатку 

при их подаче в нагревательные колодцы холодным всадом позволяет 

уменьшить энергозатраты на изготовление металлургических заготовок 

(слябов или блюмов).  

Для получения эффективных температурно-временных режимов 

отливки в чугунные изложницы слитков разного назначения необходимо 

интенсифицировать процессы внутреннего и внешннего теплообмена в 

системе слиток - изложница - окружающая середа с тем, чтобы влиять на 

длительность затвердевания прокатных и кузнечных слитков с целью 

повышения производительности процесса литья и улучшения качества 

литого металла.    

Чтобы интенсифицировать внутренний теплообмен от жидкого 

металла к фронту затвердевания слитков, целесообразно [1,5] использовать 

возможность быстрого снятия начального перегрева расплава в полости 

изложницы или в жидкой сердцевине формирующегося слитка за счет 

теплофизического воздействия частиц-микрохолодильников на жидкий и 

кристаллизующийся металл, например, в виде плакированной дроби (для 

защиты дробинок от окисления). Желательно, чтобы химический состав 

стальной дроби, которая вводится в перегретый над температурой 

ликвидуса расплав затвердевающего слитка, был близок к химическому 

составу разливаемой стали. Для интенсификации внешнего теплообмена от 

затвердевающего слитка через стенки изложницы в окружающую среду 

можно, например, применить продувку газового зазора в контактной зоне 

слиток - изложница  водовоздушной смесью или холодным воздухом.    

Математическое моделирование [5[ нестационарных температурных 

полей в системе затвердевающий слиток - изложница - окружающая среда 

способствует созданию базы расчётных и экспериментальных данных по 

времени полного затвердевания прокатных и кузнечных стальных слитков 

разных типоразмеров и назначения. 
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В статті наведено результати досліджень щодо підвищення 

корозійної стійкості зварних металевих рукавів для транспортування 

природного газу, що виготовляються з аустенітних сталей. У роботі 

встановлено неоднозначний вплив ступеня деформації на схильність до 

корозійного руйнування неіржавіючих сталей, показана ефективність 

застосування термічної обробки сталей AISI 304 і AISI 316 з метою 

зняття внутрішніх напружень для підвищення їх корозійної стійкості 

Представлені в роботі результати будуть корисні для фахівців, що 

займаються підвищенням довговічності зварних металовиробів 

 

В статье приведены результаты исследований по повышению 

коррозионной стойкости сварных металлических рукавов для 

транспортировки природного газа, изготавливаемых из аустенитных 

сталей. В работе установлено неоднозначное влияние степени 

деформации на склонность к коррозионному разрушению нержавеющих 

сталей, показана эффективность применения термической обработки 

сталей AISI 304 и AISI 316 с целью снятия внутренних напряжений для 

повышения их коррозионной стойкости. Представленные в работе 

результаты будут полезны для специалистов, занимающихся повышением 

долговечности сварных металлоизделий 

 

The article describes the results of researches aiming to increase corrosion 

resistance of welded steel flexible hoses for transportation of natural gas made 

of austenite steel. The research determined the controversial influence of the 

deformation degree on the tendency to corrosion failure of stainless steel; 

showed the efficiency of heat treatment of AISI 304 and AISI 316 steels to 

relieve internal stresses in order to increase their corrosion resistance. The 

results showed in the article may be useful for the specialists engaged in 

increasing the life of welded steel structures 
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Вступ 

Ресурсозбереження, а також підвищення терміну служби деталей, що 

виходять з ладу внаслідок корозійного руйнування, відносяться до числа 

найважливіших проблем сучасної промисловості. Витрати на ремонт та 

виготовлення нових деталей замість передчасно списаних становить одну з 

найбільших статей витрат у бюджеті. 

Вельми актуальною проблемою експлуатації зварних металевих 

рукавів для транспортування природного газу є прискорена корозія, яка за 

певних умов може вже відбувається на стадії їх зберігання. В значній мірі 

на цей процес впливає склад та вологість повітряного середовища в 

складському приміщенні. 

У випадку наявності в атмосфері складського приміщення 

підвищеного вмісту солей та вологості у впадинах гофр металорукавів 

відбувається осідання конденсату, що підсилює корозію виробів. У зв’язку 

з вищевикладеним представляє практичний інтерес вивчення причин 

прискореної корозії і руйнування рукавів металевих зі сталей AISI 304 і 

AISI 316 та можливість їх попередження. При цьому, суттєву економію 

енергоносіїв можливо забезпечити шляхом впровадження нових режимів 

термічної обробки, оскільки одними з найбільш вірогідних причин прояву 

місцевої корозії розглянутих виробів є неоднорідний напружений стан і 

склад корозійного середовища. У зв’язку з цим, для значного підвищення 

корозійної стійкості сталей при відносно невисоких витратах актуальною є 

розробка раціональних режимів термічної обробки. 

 

Постановка задач дослідження 

Відомо, що особливістю аустенітних хромонікелевих сталей є їх 

схильність до пітінгової корозії 1-2, проте дані щодо впливу термічної 

обробки неіржавіючих аустенітних сталей на схильність до пітінгової 

корозії в  агресивних середовищах практично відсутні. 

Схильність до пітінгової корозії аустенітних хромонікелевих сталей 

зростає в умовах дії іонів хлору (особливо в умовах морського клімату). В 

роботах 3-4 показано, що вірогідність виникнення точкової корозії 

знижується зі зменшенням діаметра та товщини металовиробу, а більш 

схильні до корозійного руйнування зразки, що мають більш високу 

шорсткість.  

В роботі 5 авторами представлені дослідження щодо впливу 

деформації та концентрації хлор-іонів на схильність до точкової корозії 

неіржавіючої сталі 304. Показано, що у відповідності до рівнів напружень 

0 %, 10 % і 30 %, коли концентрація хлор-іонів нижче за 463 мгл
-1

,             

121 мгл
-1

 і 98 мгл
-1

 відповідно, потенціал точкової корозії зсувається в 

позитивний бік і пасивна плівка стає більш стабільною. Проте дані 
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дослідження вивчення впливу пластичної деформації на корозійну 

стійкість сталі AISI 304 обмежується ступенем деформації 30 %, хоча 

відомо, що при виготовлені металовиробів матеріали можуть зазнавати 

більші деформації. Це викликає необхідність проведення подальших 

досліджень в цьому напрямку. 

Зварні металорукава для транспортування різних речовин, в тому 

числі і природного газу, що виготовляються зі сталей марок AISI 304 і  

AISI 316, поряд з достатніми властивостями міцності повинні володіти 

відмінною стійкістю до впливу агресивних середовищ природного або 

техногенного характеру. При цьому, слід звернути увагу на дію у процесі 

транспортування та зберіганні зварних гофрованих труб факторів, під 

впливом яких у певних умовах деталі схильні до корозії. Це обумовлює 

необхідність визначення раціональних режимів термічної обробки для цих 

сталей з метою зменшення і запобігання ризику виникнення корозійного 

руйнування і зменшення матеріальних та енерговитрат. 

У зв’язку з цим необхідно дослідити вплив ступеня деформації на 

корозійну стійкість аустенітних сталей AISI 304 і AISI 316 та вплив 

термічної обробки на корозійну стійкість досліджуваних сталей в різних 

середовищах. 

Метою роботи є встановлення причин корозійних пошкоджень рукавів 

металевих, а також дослідження мікроструктури і властивостей аустенітних 

сталей AISI 304 і AISI 316 після різних режимів термічної обробки. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

– вивчити вплив термічної обробки на структуру та корозійну 

стійкість аустенітних сталей  AISI 304 і AISI 316 в різних агресивних 

середовищах; 

– вивчити вплив ступеня пластичної деформації на корозійну стійкість 

сталей AISI 304 і AISI 316. 

За результатами дослідження розробити рекомендації щодо усунення 

причин пошкодження зварних металорукавів. 

 

Методика проведення експериментів 

У даній роботі представлені результати дослідження структури, 

корозійної зносостійкості аустенітних сталей в залежності від ступеня 

деформації та режимів їх термічної обробки. Об’єктом дослідження 

служили сталі AISI 304 і AISI 316 (масові частки елементів): AISI 304 –       

≤ 0,08 % С, ≤ 0,75 % Si, ≤ 2,00 Mn, 18,00-20,00 % Cr, 8,00-10,50 % Ni,                   

 0,030 % S,  0,045 % P;  AISI 316 – ≤ 0,08 % С, ≤ 0,75 % Si, ≤ 2,00 Mn, 16,00-

18,00 % Cr, 10,00- 14,00 % Ni, 2,00-3,00 % Мо,  0,030 % S,  0,045 % P. 

У дослідженнях використовувався металографічний метод. 

Випробування на розтягування з різним ступенем деформації проводили 
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на розривній машині ЗИМ типу УММ-5 (ГОСТ 7855-61). Зразки сталей 

виготовлялися відповідно до ГОСТ 1497-84. Ступінь деформації зразків 

становила 20, 40, 60 і 80 %. 

Випробування на електрохімічну корозію проводили відповідно до         

ГОСТ 9.514-99 у 80 %-му розчині сірчаної кислоти (H2SO4) і 60 %-му 

розчині хлориду натрію (NaCl). Основні параметри випробувань: U = 3 В,  

I = 1,5 A. Зразки після випробування промивалися водою, піддавалися 

сушінню, знежиренню і зважуванню. Визначення втрати маси зразків 

проводилося через кожні 5 хвилин випробувань шляхом їх зважування за 

допомогою електричних вагів моделі ВЛР-200 (ТУ 25.06.1131-75). 

Загальний час випробувань становив 10 хвилин. 

 

Результати досліджень 

Одними з найвірогідніших причин прояву місцевої корозії (плями, 

пітінги, виразки) металевих рукавів є неоднорідний напружений стан і 

склад корозійного середовища. 

Зварні з’єднання металорукавів виконуються за допомогою 

мікроплазмового зварювання, потім гофруються до необхідного розміру. 

Характер корозійних пошкоджень і місця їх розташування (далеко від 

зварного шва та ЗТВ) дозволяють зробити висновок, що при виконанні 

зварювальних робіт несприятливих змін в металі зварного шва і 

біляшовної зони не виникає. Пошкодження спостерігаються не по всій 

поверхні виробу, а в найбільш дефектних зонах з високим рівнем 

залишкових напружень між ребрами жорсткості (гофрами). 

Для імітації умов роботи металорукавів зразки з обох сталей були 

попередньо гофровані відповідно до методики виготовлення деталей, що 

використовуються на виробництві. Відомо, що дефектні ділянки кристалів 

(високо- і малокутові межі зерен, дислокації), електродний потенціал яких 

занижений, є анодами і руйнуються при корозії. Крім того, несприятлива 

зміна напруженого стану металу також є фактором, що підсилює вплив 

корозійного середовища 6. 

Після випробувань на електрохімічну корозію в розчині сірчаної 

кислоти втрата маси деформованих зразків сталі AISI 304 без термічної 

обробки склала 0,06 г, а сталі AISI 316 – 0,02 г; в сольовому розчині – 0,16 

і 0,11 г відповідно. 

Одним з ефективних способів зниження рівня внутрішніх напружень в 

сплавах є термічна обробка. У зв’язку з цим в роботі проводилися 

дослідження щодо впливу термообробки на корозійну стійкість сталей 

аустенітного класу AISI 304 і AISI 316 в різних корозійних середовищах. 

Вихідна структура сталей AISI 304 і AISI 316 аналогічна і представляє 

собою аустеніт.  
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Зразки досліджуваних сталей після деформації піддавалися відпуску в 

інтервалі температур від 250 до 750 С з метою зниження внутрішніх 

напружень (час витримки складав 30 хвил.). Після відпуску охолодження 

проводилося на спокійному повітрі. Всі досліджувані зразки після 

термічної обробки перевірялися магнітним методом, в результаті якого 

наявність магнітних фаз не виявлена. Потім зразки піддавалися 

електрохімічній корозії у 80 %-му водному розчині сірчаної кислоти 

(H2SO4) і 60 % -му водному розчині хлориду натрію (NaCl). 

В ході досліджень встановлено, що корозійна стійкість зразків обох 

сталей змінюється неоднозначно. Так, збільшення інтенсивності 

корозійного руйнування сталей AISI 304 і AISI 316 спостерігалося після 

відпуску при температурах 350, 650 і 750 °С, а зниження – при 450-550 °С, 

що підтверджується показниками зміни маси досліджуваних зразків і 

вивченням їх макроструктури. 

Макроструктура досліджених зразків обох сталей після 

електрохімічної корозії в розчині сірчаної кислоти і сольовому розчині 

представлена на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1 Макроструктура відпущених при різній температурі зразків 

досліджених сталей після корозійних випробувань у 80 %-му розчині 

сірчаної кислоти 
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Рис. 2 Макроструктура відпущених при різній температурі зразків 

досліджених сталей після корозійних випробувань у 60 %-му розчині 

хлориду натрію 

 

Встановлено, що до електрохімічної корозії в меншій мірі схильні 

зразки сталей AISI 304 і AISI 316 після відпуску при температурі 550 °С. 

Ймовірно, це пов’язано з тим, що при даній температурі в сталях повністю 

знімаються внутрішні напруження, отримані в результаті попередньої 

деформації, і корозія протікає з найменшою швидкістю. При цьому 

найменшими втратами маси характеризуються зразки сталі з 

мікродобавками молібдену (AISI 316). Відомо, що молібден робить сталь 

більш захищеною від пітінгової і щілинної корозії в хлористому  

середовищі, морській воді та в парах оцтової кислоти, оскільки він 

підвищує  потенціал  пітінгоутворення (Епіт.) і, відповідно,  зменшує  

швидкість утворення пітінгів. 

Більш низький показник загальної корозії в злегка корозійних 

середовищах дає гарний корозійний опір у забрудненій і морській 

атмосфері 7. Це пов’язано з тим, що молібден стримує виділення  

карбідів  хрому  в твердому розчині, знижуючи термодинамічну активність 

атомів вуглецю і змінюючи поверхневу енергію на межах зерен. 

На рис. 3 представлені графіки втрати маси зразків обох сталей в 

розчині сірчаної кислоти (рис. 3, а) і сольовому розчині (рис. 3, б). Як 

видно з рис. 3, сталі AISI 304 і AISI 316 характеризуються найменшими 
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втратами маси після відпуску при температурі 550 °С. При цьому на 

поверхні зразків не виявлено осередків корозійного руйнування. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 3 Залежність втрати маси сталей AISI 304 і AISI 316 після відпуску 

при різних температурах: а – в розчині сірчаної кислоти;  

б – в розчині хлориду натрію 

 

Згідно з отриманими даними, з підвищенням температури відпуску з 

250 до 350 С відбувається збільшення швидкості корозії обох сталей, що, 

імовірно, обумовлено закріпленням дислокацій атомами вуглецю 

(утворенням  атмосфер Коттрелла). Широко відомий той факт, що при 

зниженні температури концентрація домішок близько дислокації зростає і 

за досягнення межі розчинності поблизу ядра дислокації можуть 

утворитися дисперсні виділення другої фази (карбідів) 8. При цьому на 

поверхні металу спостерігається утворення великої кількості дрібних 

роз’єднаних уражень (пітінгів), які в окремих місцях зливаються, 

утворюючи виразки. 

При температурі 450 °С в сталях AISI 304 і AISI 316 починаються 

процеси розсмоктування атмосфер Коттрелла, а також зниження рівня 
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внутрішніх напружень, що призводить до зменшення втрат маси з 0,12 до 

0,09 г і з 0,07 до 0,06 г відповідно. При цьому кількість пітінгів на поверхні 

зразків різко зменшується. 

Збільшення швидкості корозійних процесів досліджених сталей після 

відпуску при 650-750 °С обумовлено збіднінням аустенітної матриці 

вуглецем і хромом в результаті виділення карбідів Cr23C6, Cr7C3, що 

викликає утворення прикордонних ділянок зі зниженим електрохімічним 

потенціалом. Ці фактори інтенсифікують корозійне руйнування на 

поверхні обох сталей (рис. 3). При цьому на поверхні зразків досліджених 

сталей чітко видно численні мікропітінги і осередки корозійного 

руйнування, які більш яскраво виражені у зразків сталі AISI 304. При 

розшаруванні твердого розчину і виділенні других фаз збіднені хромом 

межі зерен стають анодами і корозійне руйнування набуває небезпечного 

міжкристалітного характеру. 

При цьому слід зазначити, що найбільш інтенсивно пітінгова корозія 

досліджених сталей протікає в сольовому розчині. Це пов’язано з тим, що 

аніони Cl
-
, ClO

4-
 та ін. є активуючими, присутність яких в корозійному 

середовищі за певних умов викликає появу пітінгової корозії, а аніони 

SO4
2- 

та ін. є інгібіторами пітінгової корозії, присутність яких викликає 

гальмування або повне припинення останньої. 

На підставі отриманих даних для металорукавів, що виготовляються зі 

сталей аустенітного класу AISI 304 і AISI 316, з метою зниження 

схильності до корозійного руйнування (пітінгової корозії) рекомендується 

проведення відпуску для зняття внутрішніх напружень при температурі 

550 °С протягом 30 хвилин. 

Між тим, в умовах підприємства, що виготовляє металеві рукава, 

маються низькотемпературні печі з максимальною температурою нагріву 

250 °С. Крім того, після рекомендованої в роботі термічної обробки при 

температурі 550 °С колір металовиробів змінюється – стає більш темним та 

інтенсивним, що вкрай небажано для замовників. У зв’язку з цим, в роботі 

досліджено вплив часу витримки при низькому відпуску на корозійну 

стійкість зразків сталі AISI 316, що володіє найбільш високим опором 

корозійному руйнуванню в порівнянні з AISI 304. 

Після випробувань на електрохімічну корозію в сольовому розчині 

втрата маси зразків сталі AISI 316 без термічної обробки склала 0,027 г. 

Зразки сталі AISI 316 піддавалися відпуску при температурі 200 С з 

метою зниження внутрішніх напружень. Витримка при нагріванні 

становила 30, 60, 90 і 120 хвилин. Після відпуску охолодження 

проводилося на спокійному повітрі. Всі досліджувані зразки після 

термічної обробки перевірялися магнітним методом, в результаті якого 

наявність магнітних фаз не виявлена. Потім зразки піддавалися 
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випробуванню на електрохімічну корозію в 60 %-му водному розчині 

хлориду натрію (NaCl). 

В ході досліджень встановлено, що корозійна стійкість зразків сталі 

AISI 316 після низького відпуску при різному часі витримки в інтервалі від 

30 до 120 хвилин змінюється неоднозначно (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 Вплив часу витримки при низькому відпуску на корозійну стійкість 

зразків сталі AISI 316 в 60 % -му розчині хлориду натрію 

 

Так, зниження інтенсивності корозійного руйнування сталі AISI 316 

спостерігалося при після відпуску при 200 °С протягом 60 хвил., а 

інтенсифікація корозійних процесів – при витримках 90 хвил. і більше, що 

підтверджується показниками зміни маси досліджуваних зразків і 

вивченням їх макроструктури. 

Макроструктура досліджених зразків сталі після електрохімічної 

корозії в сольовому розчині представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5 Макроструктура і загальний вигляд зразків сталі AISI 316, 

відпущених при температурі 200 °С при різному часі витримки, після 

корозійних випробувань в 60 % -му розчині хлориду натрію 
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Встановлено, що до електрохімічної корозії в меншій мірі схильні 

зразки сталі AISI 316 після відпуску при температурі 200 °С ( = 60 хвил). 

Ймовірно, це пов’язано з тим, що при даних температурі і часі витримки в 

сталі повністю знімаються внутрішні напруження, отримані в результаті 

попередньої деформації, і корозія протікає з найменшою швидкістю. 

Згідно з отриманими даними, зі збільшенням часу витримки більш ніж 

60 хвил. відбувається збільшення швидкості корозії дослідженої сталі, що, 

імовірно, обумовлено підвищенням концентрації домішок біля дислокацій. 

При цьому по досягненні межі розчинності поблизу ядра дислокації 

можуть утворитися дисперсні виділення другої фази (карбідів), які є 

анодами і провокують активізацію корозійних процесів 6. При цьому на 

поверхні металу спостерігається утворення великої кількості дрібних 

роз’єднаних уражень (пітінгів), які в окремих місцях зливаються, 

утворюючи виразки. 

На підставі отриманих даних для металорукавів, що виготовляються зі 

сталі аустенітного класу AISI 316, з метою зниження схильності до 

корозійного руйнування (пітінгової корозії) рекомендується проведення 

відпуску для зняття внутрішніх напружень при температурі 200 °С 

протягом 60 хвил. 

В роботі досліджено вплив пластичної деформації сталей AISI 304 і 

AISI 316 на їх корозійну стійкість в 60 %-му розчині хлориду натрію, 

оскільки саме в цьому середовищі електрохімічна корозія обох сталей 

протікає найбільш інтенсивно. 

Попередньо зі штрипсу були вирізані зразки і встановлені в 

спеціально підготовлені захвати. Після цього зразки встановлювалися у 

розривну машину і розтягувалися. При цьому ступінь деформації 

становила 20, 40, 60 і 80 %. 

В табл. 1 представлені результати дослідження зміни втрат маси 

зразків аустенітних сталей в залежності від ступеня деформації. 

 

Таблиця 1   Вплив   ступеня  деформації  зразків  сталей  AISI 304  і 

AISI 316 на їх корозійну стійкість 

Ступінь деформації , % 
Втрата маси m, г 

AISI 304 AISI 316 

Без деформації 0,16 0,11 

20 0,19 0,16 

40 0,23 0,19 

60 0,20 0,14 

80 0,27 0,21 
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В ході аналізу результатів досліджень встановлено, що вплив 

пластичної деформації на корозійну стійкість сталей AISI 304 і AISI 316 

неоднозначний. 

При малих і середніх ступенях пластичної деформації (20-40 %) має 

місце посилення початкової анодності меж внаслідок накопичення на них 

енергії деформації. Внаслідок локального анодного розчинення в зонах 

корозійно-активних шляхів, наявних в металі ще до прикладення 

напружень (межі зерен, скупчення дислокацій, пошкодження плівки і т. д.), 

або виникаючих під дією прикладених напружень (розриви на плівках, 

концентрація напружень у початкових мікротріщинах), утворюються 

мікровиразки, які в результаті спільної дії напружень і корозійного 

середовища розвиваються в мікротріщини. 

Метал на дні мікровиразки більш негативний у порівнянні з 

оточуючим, тому відбувається його переважне розчинення, що сприяє 

поглибленню мікровиразки і появі концентрації напружень. Концентрація 

напружень, у свою чергу, зрушує потенціал металу на дні мікровиразки в 

більш негативну сторону, тим самим, сприяючи прискоренню анодного 

розчинення і збільшенню концентрації напружень до певних критичних 

значень, коли мікровиразка перетворюється на мікротріщину, здатну 

перерости у макротріщину. 

Подальше збільшення ступеня деформації до 60 % приводить до 

деконцентрації енергії у зв’язку з тим, що деформація захоплює все зерно, 

що, в кінцевому підсумку, може привести до невеликого підвищення 

корозійної стійкості. 

Зі збільшенням ступеня деформації до 80 % спостерігається 

збільшення втрат маси зразків досліджених сталей внаслідок підвищення 

щільності дислокацій і збільшення концентрації напружень ІІ роду, що 

інтенсифікують розвиток корозійних процесів. Відомо, що зони з 

підвищеною щільністю дислокацій хімічно активніші у зв’язку з наявністю 

хмар домішкових і розчинених атомів, що активізує корозійні та сорбційні 

процеси в цих зонах 6. 

Таким чином, при конкретному аналізі, зважаючи на неоднозначний 

вплив пластичної деформації, необхідно враховувати природу металу і 

середовища, деформаційно-силову схему, ступінь і умови деформування. 

 

Висновки 

Проведеними дослідженнями щодо впливу режимів термічної 

обробки на структуру і корозійну стійкість аустенітних неіржавіючих 

сталей в різних агресивних середовищах встановлено, що найвищим 

опором корозійному руйнуванню володіють зразки сталей AISI 304 і       

AISI 316 після відпуску при температурі 550 С протягом 30 хвил. Проте 
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зміна кольору зразків унеможливлює проведення даної термообробки. У 

зв’язку з цим було досліджено вплив часу витримки в інтервалі 30-         

120 хвил. при низькотемпературному відпуску (Т=200 °С) на корозійну 

стійкість досліджуваних сталей. Встановлено, що мінімальна швидкість 

корозійного руйнування зразків спостерігається після 

низькотемпературного відпуску при витримці протягом 60 хвил., що 

обумовлено зниженням пружно-пластичної неоднорідності металу і 

зниженням рівня внутрішніх напружень. 

Встановлений неоднозначний вплив ступеня пластичної деформації 

на схильність до корозійного руйнування сталей AISI 304 і AISI 316 в 

розчині хлориду натрію. Показано, що ймовірність корозійного 

руйнування тим менше, чим менше неоднорідність, навіть при високій 

щільності дислокацій ( = 60 %). 

В роботі розроблені рекомендації щодо вибору режиму термічної 

обробки аустенітних сталей, який забезпечує підвищення їх корозійної 

стійкості. На підставі проведених досліджень для металорукавів, що 

виготовляються зі сталей AISI 304 і AISI 316, з метою зниження схильності 

до корозійного руйнування (пітінгової корозії) рекомендується проведення 

відпуску для зняття внутрішніх напружень при температурі 200 °С 

протягом 60 хвилин. 

Результати досліджень можуть бути застосовані для підвищення 

довговічності зварних металевих рукавів, компенсаторів та інших деталей 

з аустенітних сталей, що виготовляються за допомогою пластичної 

деформації, на багатьох підприємствах України. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТЕРМОКИНЕТИКИ СИНТЕЗА ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ  

 

В. П. Солнцев, К. Н. Петраш, Т. А. Солнцева, В. В. Скороход  

 

Институт проблем материаловедения НАН Украины  

им. И. Н. Францевича 

 

В межах раніше розробленої авторами термокінетичної моделі 

реакційної взаємодії в перитектичній системі на основі синергетичного 

підходу вивчено вплив порядку хімічної реакції з урахуванням стехіометрії 

сполуки, що синтезується, на термокінетичну поведінку системи. 

Комп’ютерним експериментом встановлена багатоваріантність 

виникнення різного роду кінетичних траєкторій і розвитку реакційного 

процесу, що обумовлено залежністю рівноважної концентрації від 

температури тугоплавкого компонента в розплаві, а також існуванням 

реакцій синтезу інтерметалідів другого та вищих порядків. Внаслідок 

цього, початкові теплові умови проведення процесу, як і константи 

швидкостей елементарних процесів, визначають характер траєкторій 

його розвитку 

 

В рамках ранее разработанной авторами термокинетической модели 

реакционного взаимодействия в перитектической системе на основе 

синергетического подхода изучено влияние  порядка химической реакции, с 

учетом стехиометрии синтезируемого соединения, на 

термокинетическое поведение системы. Компьютерным экспериментом 

установлена многовариантность возникновения разного рода 

кинетических траекторий развития реакционного процесса, что 

обусловлено нелинейной зависимостью равновесной концентрации от 

температуры тугоплавкого компонента в расплаве, а также 

существованием реакций синтеза интерметаллидов второго и большего 

порядков. Вследствие этого, начальные тепловые условия проведения 

процесса, как и константы скоростей элементарных процессов, 

определяют характер траекторий его развития 

 

According to the previously developed by the authors reacting 

thermokinetic model in the peritectic system based on a synergistic approach 

studied the effect of the order of a chemical reaction, taking into account the 

stoichiometry of the synthesized compounds, on the thermo-kinetic behavior of 
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the system. By computer experiment established multivariance of various kinds 

of kinematic trajectories of the reaction process, which is due to the nonlinear 

dependence of the equilibrium concentration on the temperature of the 

refractory component in the melt and the existence of  intermetallic fusion 

reactions of second and larger orders. Consequently, the initial thermal 

conditions of the process, as well as the constants of velocities of the elementary 

processes, determine the nature of its development trajectory 

 

Введение  

Последние достижения в области экспериментального и 

теоретического изучения кинетики гетерогенных процессов в  порошковых 

реагирующих системах позволило существенно продвинуться в решении 

проблемы создания самоорганизующихся материалов, технологии 

реакционного спекания, синтеза неорганических соединений, бесшовной 

пайки и сварки [1]. Дальнейшее развитие неформальной кинетики 

гетерогенных процессов, несомненно, является ключом к созданию новых 

управляемых неравновесных технологий и нового поколения материалов, а 

также разработке основ прогнозирования поведения их в экстремальных 

условиях эксплуатации. Решение проблемы технологической 

наследственности в отношении свойств конечного порошкового продукта, 

получаемого по той или иной технологии, также связано с разработкой 

физико-химических основ гетерогенной кинетики. 

В основе развития физико-химической кинетики гетерогенных систем 

закладывается иерархический принцип. Сущность его заключается в 

последовательном переходе от локального микроскопического описания 

до макроскопического, как суперпозиции связанных от одного уровня до 

другого процессов тепло и массопереноса. Наиболее плодотворно в 

теоретическом плане развивается локальная кинетика гетерогенных 

порошковых реагирующих систем [2-4] . Она основана на представлении 

открытых систем типа проточного реактора и синергетического подхода. В 

качестве проточного реактора рассматривается среда, в которой 

массоперенос осуществляется всеми возможными механизмами. Как 

правило, такой средой является газ или жидкость, в которых наряду с 

диффузией, конвективным тепломассопереносом и протеканием реакций в 

кинетической области наблюдается конкуренция этих процессов. 

Результатом ее является нелинейный закон массопереноса и переноса 

тепловой энергии. Следует иметь ввиду, что гетерогенная система 

относится к классу дискретно однородных сред, где при этом каждая 

поверхность, ребро или любой формы выпуклость или вогнутость твердого 

реакционного вещества являются локальными источниками, которые 

генерируют ту или иную эволюционную траекторию. Взаимодействие 
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локальных кинетических траекторий может приводить к различного рода 

явлениям. В одних случаях происходит синхронизация 

термокинетического поведения во всем объеме реакционной системы. Это 

наблюдается в гетерогенных системах, где реакционный газ или жидкость 

просачиваются. В таких системах возможны эффекты суперпозиции, 

приводящие к локализации тепловой и химической энергии. При этом 

изменяется характер макроскопического поведения всей системы. 

Суперпозиция концентрационных волн  приводит к изменению масштаба 

гетерогенности и автолокализации реакционного процесса. Возникают 

устойчивые неравновесные пространственно организованные структуры. 

 

Термокинетическая модель 

Первоначально модели неравновесных гетерогенных процессов 

строились на основе линейной аппроксимации[2]. Так взаимодействие 

твердого компонента с реакционной жидкостью рассматривалось в 

онзагеровском приближении с учетом реакции первого порядка. 

Последовательное усложнение за счет введения дополнительных членов, 

учитывающих другие механизмы транспорта энергии и вещества 

аналитическими методами, позволило однозначно подтвердить волновой 

характер гетерогенного взаимодействия [4].  

Переход от идеального описания к инженерным расчетам ставит 

необходимость более детального построения физико-химической модели.  

Именно поэтому, в работах [5-7] развитие моделей  продолжалось путем 

перехода от линейной аппроксимации отдельных процессов к более 

адекватному описанию на основе априорных экспериментальных 

зависимостей.  В частности, физико-химичекая модель, кроме прочего, 

включала изменение  равновесной концентрации на основе существующей 

экспериментально установленной  диаграммы состояния [8]. 

Математическая форма механизма взаимодействия была 

усовершенствована с учетом нелинейности  реакций, существующих в 

системе,  что позволило  ее представить в  виде:  
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где X - концентрация растворяющегося компонента в жидком 

расплаве, )(Ta  - его равновесная концентрация в расплаве, 
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2
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константы скоростей растворения, реакции синтеза и кристаллизации 

соответственно, h  - энтальпия растворения твердого компонента в расплаве 

или кристаллизация его из него и H - энтальпия реакции синтеза, C  - 

теплоемкость, l  - коэффициент теплопередачи, T - температура, 
a
T - 

температура окружающей среды, R – универсальная газовая постоянная, Е 

– энергия активации, m и n – индексы при титане и алюминии в 

образующемся интерметаллическом соединении TimAln. Функция 

равновесной концентрации )(Ta  определялась на основе экспериментальных 

данных равновесной диаграммы состояния системы титан-алюминий [8].  

 

Компьютерный эксперимент 

Поведение системы изучалось при одинаковых значениях 

управляющих параметров: температуры инициирования реакции синтеза, 

температуры внешней среды и констант скоростей растворения, 

химической реакции и кристаллизации для реакций синтеза трех 

соединений TiAl, TiAl3, Ti3Al. Результаты компьютерного эксперимента 

свидетельствуют о многовариантности термокинетического поведения 

(рис. 1, 2, 3).  

 

 
                                     а                                     б 

Рис. 1 Кинетика изменения концентрации (a) и температуры (б) в 

перитектической системе  со временем при значениях k1 = 1,5, k2 = 10,25, 

k3 = 1, Ta = 800 
0
С, T0 = 865 

0
С для соединений: 1 - TiAl; 2 -  TiAl3; 3 - Ti3Al 

 

Сопоставляя термокинетику синтеза соединений различной 

стехиометрии можно заметить, что величина  латентного периода  зависит 

от стехиометрии образующегося соединения (рис.1) . Однако изменение 

кинетических параметров процессов синтеза в нелинейной системе 

принципиально изменяет характер термокинетического поведения (рис.2). 
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                                   а 

                                       
б                                 б 

Рис. 2 Кинетика изменения концентрации (a) и температуры (б) в 

перитектической системе со временем при значениях k1 = 1,3, k2 = 0,4,  

k3 = 1, Ta = 800 
0
С, T0 = 865 

0
С для соединений: 1 - TiAl; 2 -  TiAl3; 3 -  Ti3Al 

 

Изменение начальных условий проведения процесса  также приводит к 

смене его термокинетической траектории. Имеют место стационарные 

режимы, так другие виды траекторий, например автоколебательные. По 

существу это временные диссипативные структуры (рис. 3). Несомненно, 

что во множестве управляющих параметров нелинейная динамическая  

система  имеет множество эволюционных траекторий, развитие по которым 

определяется флуктуационным характером.    

 

 
                                а 

 
                                б 

Рис. 3 Кинетика изменения концентрации (a) и температуры (б) в 

перитектической системе со временем при значениях k1 = 1, k2 = 15, k3 = 1,   

Ta = 730 
0
С, T0 = 1000 

0
С для соединений: 1 - TiAl; 2 -  TiAl3; 3 -  Ti3Al 

 

Эксперимент 

Термокинетика синтеза изучалась с применением не 

деференциального, а непосредственного термического анализа. Для этого в 

образцы были установлены хромель-алюмелевые (ХА) термопары, 
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которые располагались вдоль с шагом 4 мм одна от другой (первая на 

расстоянии   2мм от поверхности). Изучение термокинетики реакционного 

взаимодействия с участием жидкой фазы проводилось в трубчатой печи 

сопротивления при градиентном нагреве со стороны торца 

цилиндрических образцов диаметром 10мм и длиной 12-15мм при их 

продвижении в зону нагрева при температуре, которая превышала или 

была близка к температуре плавления самой низкоплавкой эвтектики или 

перитектики. Регистрация изменения температуры реакционной системы 

осуществлялась с помощью быстродействующей компьютеризированной 

системы записи сигналов на основе аналогового цифрового 

преобразователя (АЦП). Особенность системы измерения температуры 

заключалась в графическом выводе на монитор, что позволяло наблюдать 

процесс непосредственно. Кроме прочего это давало возможность 

отключать подвод  внешней энергии к изучаемому объекту. Одновременно 

информация записывалась в цифровом формате на жесткий диск, что 

давало возможность для изучения особенностей поведения неравновесной 

физико-химической системы в узких временных интервалах. 

Как показали эксперименты, процесс взаимодействия, 

инициированный  контактным плавлением, действительно является весьма 

нелинейным, судя по характеру термокинетической траектории (рис.4). 

Следует обратить внимание, что траектория изменения температуры в 

различных областях образца отличается. Есть временные интервалы, где 

наблюдаются эффекты синхронизации, как и видны процессы 

асинхронного поведения. Все это признаки сложного поведения 

неравновесной физико-химической системы, понимание поведения 

которой позволит разрабатывать безопасные технологические процессы 

синтеза интерметаллидов. 

  

 
                                       а 

 
                                б 

Рис. 4 Термокинетика контактного взаимодействия в порошковой смеси 

Ti-40AL: а – общий вид, б– фрагменты; показания термопар, 

установленных по длине образца 2(1), 6(2) от поверхности  нагрева 
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УДК 621.762 

 

ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПЛАВЛЕНИХ КАРБОНІТРИДІВ  

ТИТАНУ І ЦИРКОНІЮ 

 

А. М. Степанчук, Е. Р. Абдуллаєва 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Метою роботи було дослідити умови отримання плавлених 

карбонітридів титану і  цирконію з високою щільністю та визначити їх 

деякі властивості залежно від складу. 

Карбінтириди отримували шляхом плавлення в дуговій печі за 

допомогою витратних електродів при тиску азоту в робочій камері  8,0–

8,5 МПа і щільності струму 175–180 А/см
2
   

Проведені мікроструктурні, рентгеноструктурні та рентгенофазові 

дослідженні,  досліджена твердість, міцність зерен на роздавлювання та 

абразивна здатність карбонітридів залежно від їх складу. Встановлено, 

що плавлені карбонітриди однофазні і є твердими розчинами TiCxNy. Їх 

властивості адитивно залежать від складу 

 

Целью работы было исследовать условия получения плавленых 

карбонитридов титана и циркония с высокой плотностью и исследовать 

их некоторые свойствав зависимости от состава. 

Карбонитриды получали путем плавления в дуговой печи с помощью 

расходуемых электродов при давлении азота в рабочей камере печи 8,0–

8,5 МПа и плотности тока  175–180 А/см
2
.    

Проведенны микроструктурные, рентгеноструктурне и 

рентгенофазовые исследования, исследования  твердости, прочности 

зерен на раздавливание и абразивной способности карбонитридов в 

зависимости от их состава. Установлено,что плавленые карбонитриды 

являються твердыми растворами TiCxNy. Их свойства аддитивно зависят 

от состава 

 

The investigation conditions for obtaining melted carbonitrides of titanium 

and zirconium with a high density and investigation their some properties 

depending on the composition was the aim of this work. 

The carbonitrides was obtain by melting in an arc furnace with consumable 

electrodes at nitrogen pressure in the working chamber of the furnace of 8.0–8.5 

MPa and a current density of 175-180 A/cm
2
. 
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Microstructural, x-ray diffraction investigation, the hardness investigation, 

grain crush strength and abrasive ability of carbonitrides, depending on their 

composition were performed. It was found that fused carbonitrides are solid 

solutions TiCxNy. Their properties depend on the additive composition 

 

Вступ 

В даний час тугоплавкі сполуки, зокрема карбіди перехідних металів 

ІVа-VІа підгруп таблиці Д. І. Менделєєва, знаходять широке застосування 

при створенні різних виробів і матеріалів, а також покриттів з них [1–4]. 

При цьому такі матеріали в основному виготовляються із застосуванням 

порошків тугоплавких сполук, отриманих традиційними методами 

порошкової металургії: синтезом з елементів, відновленням карбідизацією 

та іншими методами. Дані про властивості таких матеріалів, які наведені в 

літературі і узагальнені в роботі [5] суперечливі, що може бути зумовлено 

наявністю в них пористості та підвищеного вмісту домішок кисню, азоту 

та вільного вуглецю. 

У той же час у ряді робіт показано, що експлуатаційні характеристики 

виробів за участю твердих тугоплавких сполук можна значно поліпшити, 

якщо використовувати для їх виготовлення порошки литих тугоплавких 

сполук або отримувати їх у такому вигляді при виготовленні виробів за їх 

участю, або при нанесенні покриттів. Це обумовлено тим, що такі порошки 

мають практично стовідсоткову щільність, високу міцність частинок на 

роздавлювання, високі абразивні властивості [6–8]. 

Враховуючи викладене, для розширення областей застосування 

плавлених тугоплавких сполук і створення матеріалів за їх участю з 

наперед заданими властивостями актуальним є дослідження умов їх 

отримання і властивостей. Увагу  заслуговують карбонітриди перехідних 

металів, які мають перспективу для використання їх у складі 

безвольфрамових твердих сплавів [9], особливо у литому стані [6].   

 

Мета досліджень 

Метою досліджень є вивчення умов отримання,  структури і деякі 

властивостей  карбонітридів титану та цирконію залежно від вмісту в них  

вуглецю та азоту. 

  

Результати дослідження та їх обговорення 

Для отримання  литих карбонітридів  використовували методику 

викладену в роботі  [7] .  Згідно цієї методики використовували  метод 

плавлення в низькотемпературній плазмі за допомогою витратних 

електродів    під тиском газу азоту в робочому просторі печі. Необхідність 

створення тиску в робочій камері при плавленні тугоплавких сполук 
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зумовлена тим, що вони за температур вищих за температуру їх плавлення  

дисоціюють з не конгруентним випаровуванням їх складових – металу та 

металоїду (у нашому випадку це вуглецю та азоту). Тому для 

попередження їх випаровування і, як наслідок, зміни складу вихідної 

сполуки, необхідно,  як показано в роботах [7,10], створювати в робочій 

камері тиск інертного або активного газу. В роботі досліджувались умови 

отримання та деякі властивості карбонітридів титану та цирконію з різним 

вмістом вуглецю та азоту (табл.1) .  

Вихідні порошки карбонітридів титану та цирконію отримували 

шляхом змішування порошків карбідів та нітридів у кількостях необхідних 

для отримання карбонітриду розрахункового складу (табл.1). З отриманої 

суміші, яку готували шляхом змішування у двоконусному змішувачі 

протягом 3 годин, виготовляли витратні електроди діаметром 20 мм і 

довжиною 200 мм  за методикою викладеною в роботі [11 ]. Для цього 

суміш порошків змішували з  пластифікатором (5 % розчин полівінілового 

спирту у воді) у шнековому змішувачі, гранулювали шляхом  протирання 

через сито з розміром отворів 2х2 мм і пресували в розбірній пресформі  на 

гідравлічному  пресі за тиску 600 МПа. Після сушіння отриманих таким 

чином заготівок в сушильній вакуумній шафі за температури 80–90 ºС 

протягом 2-х годин їх спікали у печі Таммана за температури 1900 ºС 

протяом 1 год.  у середовищі азоту. Отримані таким чином витратні 

електроди мали віднсну щільність 80 – 85 %, що забезпечує їх 

термостійкість [11]. Хімічний склад електродів після спікання наведений в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 Зміна складу карбонітридів титану і цирконію під час 

спікання та плавлення  

Вихідний Після спікання Після плавлення 

TiC0,80N0,20 TiC0,80 N0,19 TiC0,79 N0,18 

TiC0,70 N0,30 TiC0,70 N0,28 TiC0,71 N0,26 

TiC0,60 N0,40 TiC0,62 N0,34 TiC0,65 N0,32 

TiC0,50 N0,50 TiC0,54 N0,44 TiC0,56 N0,35 

TiC 0,40N0,60 TiC0,42 N0,56 TiC0,42 N0,47 

ZrC 0,80N0,20 ZrC0,84 N0,14 ZrC0,86 N0,12 

ZrC0,70 N0,30 ZrC0,73 N0,25 ZrC0,74 N0,21 

ZrC0,50 N0,50 ZrC0,55 N0,42 ZrC0,59 N0,37 

ZrC 0,40N0,60 ZrC0,47 N0,50 ZrC0,51 N0,42 

 

Плавалення витратних електродів  проводили в дуговій печі, схема та 

принцип дії якої викладені в роботах [7,10]. Умови плавлення визначали 

виходячи з аналізу літературних даних.  Щільність струму дуги складала 
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175 – 180 А/см
2 

. Робочий тиск азоту в робочій камері складав 8,0 – 8,5 

МПа.  Після плавлення отримували виливки, загальний вигляд та 

макроструктура зламу  яких наведена на рисунку 1. Як видно з нього в 

виливках відсутня газова та кристалізаційна пористість, яка може бути 

присутня в них при плавленні тугоплавких сполук  [12], що підтверджує 

вибрані оптимальні умови їх отримання.  Дослідження отриманих 

карбонітрідів показало, що вони мають практично стовісоткову щільність. 

Останнє підтверджується також результатами металографічних досліджень 

(рис.2). Результати визначення хімічного складу отриманих карбонітридів  

наведені в таблиці 1.  

 

 
 

Рис. 1 Загальний вигляд та макроструктура виливків з карбонітридів 

 

Дослідження складу отриманих карбонітридів титану ца цирконію 

показало, що останній змінюється у процесі технологічних операцій їх 

отримання у плавленому вигляді. Спостерігається зменшення в них вмісту 

азоту по відношенню до вихідного складу під час спікання електролів і 

особливо під час плавлення. Ступінь збіднення азотом зменшується зі 

збільшенням тиску азоту в робочій камері. Вміст азоту у карбонітридах 

плавлених за тиску газу в робочій камері більшому за 8,0 МПа залишається 

меншим ніж у вихідних. Більш інтенсивне збіднення азотом при плавленні 

карбонітридів титану та цирконію, мабуть, слід пов’язувати  з більш 

високою пружністю азоту при дисоціаціїї цих сплавів ніж вуглецю [13].  

Ступінь збіднення азотом також збільшується зі зменшенням його вмісту у 

вихідному матеріалі.  
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Проведений рентгенофазовий та мікроструктурний аналіз плавлених 

карбонітрідів показав, що вони вміщують тільки одну фазу, яка, вірогідно, 

є твердим розчином з різним вмістом вуглецю та азоту.  При цьому слід 

зауважити, що розмір зерен в литих карбонітрідах збільшується зі 

зменшенням вмісту в них вуглецю (рис. 2). Останнє узгоджується з 

існуючими уявленнями про формування розміру зерен в карбідах та 

нітрідах перехідних металів таблиці Д.І.Менделеєва з точки зору 

конфігураційної моделі речовини, розвиненої Г.В. Самсоновим, яка 

грунтується на локалізації електронів в sp
3
 та s

2
p

2
 конфігурації при 

утворенні карбідів та нітридів відповідно  [14]. 

 

 
 

Рис. 2 Типові мікроструктури карбонітридів (х360):  

а – ТіС0,79N0,18; б – ТіС0,42N0,47 

 

Визначення періоду гратки сплавів з різним вмістом вуглецю та азоту, 

яке проводилось з використаннів результатів рентгеноструктурного 

аналізу на установі РЕГАКУ, показало (рис. 3), що у досліджуваних 

системах має місце його  прямолінійна залежність від їх складу. Значення 

періодів гратки для досліджених сплавів задовільно укладаються на пряму 

Вегарда, що може свідчити про утворення в системі МеС – МеN 

безперервного ряду твердих розчинів. 

В роботі також були досліджені мікротвердість і міцність зерен №12 

на роздавлювання за ГОСТ 9206-70  деяких карбонітридних фаз титану та 

цирконію. Вимірювання мікротвердості проводили за допомогою приладу 

ПМТ-3 при навантаженні на індентор 150 г та витримкою під 

навантаженням  10 с.  Отримані результати наведені в таблиці 2. 
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Рис. 3 Залежність параметрів кристалічної гратки карбонітридів титану та 

цирконію від їх складу: 1 – TiCx Ny ;  2 – ZrCx Ny 

 

 

Таблиця 2 Мікротвердість та міцність зерен на роздавлювання 

карбонітридів титану та цирконію  

Состав Мкротвердість, ГПа 
Міцність зерен, 

(Н/зерно) х10
–2

 

ТіС0,97N0,03 29,4  10 4280 

ТіС0,79N0,18 27,8  1,2 3600 

ТіС0,65N0,32 25,3  0,9 3920 

ТіС0,42N0,47 24,2  1,2 2900 

ZrC0,74N0,21 26,9  1,0 2700 

ZrC0,51N0,42 21,8  1,1 2530 

 

Аналіз отриманих результатів  свідчить про те, що мікротвердість 

карбонітридів збільшується зі збільшенням в них вмісту вуглецю. Якщо 

розглядати ці результати з точки зору конфігураційної моделі атомної 

будови тугоплавких сполук [14], то збільшення вмісту вуглецю буде 

сприяти збільшенню вмісту в них sp
3
 – конфігурацій,  які сприяють 

збільшенню  твердості [5,14] .   

В роботі також була досліджена абразивна здатність отриманих 

карбонітридів, яка є однією з важливих характеристик матеріалів 

інструментального призначення. Дослідження проводили за методикою 

роботи [15]. Отримані результати показані на рисунку 4 у порівнянні з 
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абразивною здатністю таких традиційних матеріалів як карбід кремнію 

зелений (КЗ)  та електрокорунд білий (ЕБ).    

 

 
 

Рис. 4 Залежність абразивної здатності карбонітридів титану, 

цирконію, КЗ та ЕБ від числа обертів притиру: 1 – ZrC0,51N0,42;   

2 - ZrC0,74N0,21; 3 – ТіС0,42N0,47;  4 – ЕБ;  5  – ТіС0,65N0,32; 

6 - ТіС0,79N0,18; 7 - ТіС0,97N0,03;  8 – КЗ 

 

З наведених результатів видно, що при малому вмісті азоту в 

карбонітридах їх абразивна здатність співрозмірна з абразивною здатністю 

відповідних карбідів.   При значному збільшенні вмісту азоту абразивна 

здатність карбонітридів зменшується. Виходячи з цього можна 

стверджувати, що переважний вплив на абразивну здатність досліджених 

карбонітридів має їх твердість, що узгоджується з існуючими уявленнями 

про її природу [7]. 

 

Висновки 

Проведені дослідження показали, оптимальними умовами отримання 

плавлених карбонітридів титану та цирконію є плавлення виготовлених з 

них витратних електродів в дуговій печі при щільності струму  175–180 

А/см
2
 і  тиску азоту 8,0–9,0 МПа. Такі карбонітриди мають стовідсоткову 

щільність і не вміщують домішок.  Встановлено, що їх структура, 
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мікротвердість, міцність зерен на роздавлювання, абразивна здатність 

залежать від вмісту в них вуглецю та азоту. Природа цих властивостей 

узгоджується з уявленнями  про них з точки зору конфігураційної моделі 

речовини. Отримані в роботі результати можуть бути використані для 

розробки нових матеріалів інструментального призначення.  
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ГРАНИЦЯХ ПОДІЛУ  

КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗМІЦНЕНИХ ЧАСТИНКАМИ 

СПЛАВУ Cr–Ti–С 

 

О. В. Сухова 

 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

 

У роботі досліджено процеси змочування та контактної взаємодії, 

що відбуваються на границях поділу між твердим сплавом-наповнювачем 

Cr–Ti–С та розплавленими зв’язками на основі міді або заліза, під час 

просочення макрогетерогенних композиційних матеріалів. Застосовано 

методи лежачої краплі, кількісної металографії та 

рентгеноспектрального мікроаналізу. Визначено вплив температури та 

тривалості контакту твердого сплаву зі зв’язками на величину 

контактних кутів змочування та ширину зон контактної взаємодії. 

Порівняно лінійну швидкість розчинення фаз наповнювача у розплавлених 

зв’язках різного складу 

 

В работе исследованы процессы смачивания и контактного 

взаимодействия, происходящие на границах раздела между твердым 

сплавом-наполнителем Cr–Ti–С и расплавленными связками на основе 

меди или железа, при пропитке макрогетерогенных композиционных 

материалов. Использованы методы лежащей капли, количественной 

металлографии и рентгеноспектрального микроанализа. Определено 

влияние температуры и продолжительности контакта твердого сплава 

со связками на величину контактных углов смачивания и ширину зон 

контактного взаимодействия. Проведено сравнение линейной скорости 

растворения фаз наполнителя в расплавленных связках различного 

состава 

 

The wetting and contact interaction processes proceeding at the interfaces 

between the filler made of solid alloy Cr–Ti–С and the copper- or the iron-

based molten binders during the infiltration of macroheterogeneous  composites 

were investigated in this work. The methods of still drop, metallography, and X-

ray microanalysis were applied. The influence of the temperature and the 

duration of interaction between the solid alloy and the binders on wetting angles 

and a contact interaction zones width was determined. Linear rates of filler 
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phase’s dissolution in the molten binders of different compositions were 

compared 

 

Вступ 

Композиційні матеріали (КМ) з металевою матрицею, зміцнені 

частинками твердого сплаву, мають особливу перспективу з огляду на 

існуючі вимоги промисловості до матеріалів захисних покриттів [1,2]. 

Унікальне поєднання міцності та пластичності дозволяє ефективно 

застосовувати ці покриття в металургії, машинобудуванні, авіації тощо. 

При створенні нових композиційних матеріалів для конкретних умов 

експлуатації велику увагу приділяють границям поділу між наповнювачем 

та зв’язкою, оскільки необхідні властивості можна забезпечити, лише 

керуючись відомостями про хімічну сумісність цих структурних 

складових.  

Для розробки сумісної системи наповнювач–зв’язка потрібно знайти 

компромісне рішення стосовно двох протилежних вимог. З одного боку, 

для утворення міцного зв’язку на границях поділу повинні проходити 

активні хімічні реакції. А, з другого боку, ці реакції слід гальмувати, 

оскільки вони можуть призвести до руйнування композиційного матеріалу 

через взаємодію наповнювача та зв’язки при робочих температурах. А 

відтак, ці складові повинні хімічно взаємодіяти так, щоб на границях 

поділу між ними виникав міцний адгезійний зв'язок при температурах 

більш високих, ніж температури експлуатації. 

 

Постановка задач дослідження 

Натепер достатньо повно розроблені наукові основи явищ на границях 

поділу композиційних матеріалів при їх виготовленні в присутності рідкої 

фази [3,4]. Однак для розуміння процесів, що відбуваються в окремих 

комбінаціях наповнювач–зв’язка, необхідне більш детальне вивчення цих 

систем. Тому в роботі узагальнені результати досліджень явищ змочування 

і контактної взаємодії, що відбуваються під час просочення композиційних 

матеріалів, зміцнених частинками твердого сплаву-наповнювача Cr–Ti–С, 

розплавленими зв’язками на основі міді та заліза. 

 

Методика проведення експериментів 

Для отримання композиційних матеріалів застосовували метод 

пічного просочення [4]. В якості наповнювача застосовували сплав Cr–

20%Ti–10%С, в якості сплавів-зв'язок – сплави на основі міді або заліза. 

Аналіз процесів контактної взаємодії, що відбуваються при формуванні 

композиційних матеріалів, проводили на основі вивчення структури 

границь поділу між наповнювачем і матрицею (тобто затверділою 
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зв’язкою). Лінійну швидкість розчинення наповнювача в розплавленому 

металі оцінювали як відношення ширини (d) зон контактної взаємодії 

(ЗКВ), що утворюються на границях поділу, до тривалості просочення () 

(тривалість просочення дорівнювала часу контакту розплавленої зв’язки з 

наповнювачем). 

Процеси змочування досліджували за допомогою методу лежачої 

краплі на установці, описаній у роботі [5]. Для цього циліндричний зразок 

сплаву-зв'язки масою 250 мг поміщали на підкладку розмірами 10х10х5 

мм, виготовлену з матеріалу наповнювача. Одночасне нагрівання краплі і 

поверхні, що змочується, здійснювали у вертикальній трубчастій печі з 

вольфрамовим нагрівачем, розташованій у вакуумній камері. Камеру 

відкачували до тиску 10
-3

–410
-4

 Па. Після розплавлювання краплі та 

досягнення заданої температури розплав витримували на підкладці певний 

час і охолоджували зі швидкістю 4-6 К/хв. Форму краплі в положенні, коли 

її меридіанний переріз був паралельний стороні підкладки, фотографували 

і вимірювали контактний кут змочування () з точністю 5. 

Зону контактної взаємодії досліджували на шліфах, виготовлених у 

поперечному перерізі краплі на підкладці чи в довільному перерізі зразків 

композиційних матеріалів після просочення. Мікроструктуру вивчали за 

допомогою оптичних мікроскопів «Epytype-2», «GX-51», «Neophot» і 

структурного аналізатора «Epiquant». Дослідження методом 

рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) здійснювали на установці 

МС-46 з чотирма каналами реєстрації інтенсивностей випромінювання 

елементів і на мікроскопі-мікроаналізаторі "Камебакс". Останній був 

обладнаний напівпровідниковим детектором фірми ЛІНК 860 серія II. За 

допомогою методу РСМА визначали вміст елементів (локальний аналіз) і 

розподіл інтенсивності випромінювання елементів при проходженні зонда 

через досліджувані ділянки сплавів чи композиційних матеріалів. 

 

Результати досліджень 

До просочення твердий сплав-наповнювач Cr–20%Ti–10%С має 

двофазну структуру, що містить первинні кристали фази (Cr,Ti)3С2 темного 

кольору на фоні світлих кристалів (Cr,Ti)7С3 (рис. 1), що утворюються за 

перитектичною реакцією Р + (Cr,Ti)3С2  (Cr,Ti)7С3.  

Змочування хромтитанового карбіду міддю при температурах 1373–

1473 К практично відсутнє (рис. 2), і тільки при 1623 К кут змочування () 

дорівнює 46. При змочуванні мельхіором МНМц 20-20 кути  

зменшуються (рис. 2), однак адгезія краплі до підкладки виникає лише при 

температурі, яка на 60–80 К перевищує температуру плавлення краплі. При 

температурі 1423 К на протязі 5 хвилин установлюється квазірівноважний 

кут змочування, який дорівнює 49. 
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Рис. 1 Мікроструктура карбіду Cr–Ti–С, х300  
 

  
а б 

Рис. 2 Залежності кутів змочування карбіду Cr–Ti–С міддю (крива 1) і 

мельхіором MНМц 20-20 (крива 2) від: а – температури (Т) при  = 10 хв; 

б – від тривалості контакту краплі з підкладкою () при Т = 1453 К 

 

Методом РСМА встановлено присутність до 0,1% Ti і 0,07% Cr у міді поблизу 

границі поділу з підкладкою (рис. 3,а) і відсутність слідів міді в поверхневому шарі 

хромтитанового карбіду. При змочуванні мельхіором тут, переважно по границях 

зерен твердого сплаву, додатково виявляються сліди Ni, Mn і Cu (рис. 3,б). Вміст Ti і 

Cr у мельхіорі підвищується до 0,3% і 0,12% відповідно. 

Після просочення наповнювачів, виготовлених зі сплаву Cr–Ti–С, 

мельхіором МНМц 20-20 у структурі композиційних матеріалів спостерігаються 

частинки наповнювача, рівномірно розподілені в матриці (рис. 4). На границях 

поділу поверхня твердого сплаву не змінюється. Однак методом РСМА 

підтверджується утворення між наповнювачем і матрицею зон контактної 

взаємодії (табл. 1). Зі зростанням температури і тривалості ізотермічної витримки 

при просоченні відповідно до Т = 1423–1448 К і  = 30 хвилин ширина зон 

спочатку збільшується, а потім при подальшому збільшенні Т і  практично не 

змінюється (рис. 5). Середня лінійна швидкість розчинення фаз хромтитанового 

карбіду в мельхіорі при температурі 1423 К дорівнює 0,650,12 мкм/хв. 
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а б 

Рис. 3 Мікроструктури (х200) і діаграми розподілу інтенсивності 

випромінювання елементів при проходженні зонда через ділянку границі 

поділу між карбідом Cr–Ti–С і: а – міддю; б – мельхіором МНМц 20-20 

 

Таблиця 1 Структура і ширина зон контактної взаємодії (ЗКВ), що 

утворюються між наповнювачем Cr–Ti–С і зв’язками на основі міді при Т 

= 1423 К і  = 30 хвилин 

Зв’язка 

Вихідна 

структура 

зв’язки 

Структура границь поділу Ширина 

ЗКВ, 

мкм 
з боку матриці 

з боку 

наповнювача 

Cu Cu тв. р-н (Cu,Cr,Ti,C) 
(Cr,Ti)7C3, 

(Cr,Ti)3C2 
2–3 

МНМц 20-20 
тв. р-н 

(Cu,Ni,Mn) 

тв. р-н 

(Cu,Ni,Mn,Cr,Ti,C) 

тв. р-н 

Ni,Mn,Cu в 

(Cr,Ti)7C3, 

(Cr,Ti)3C2 

7–10 
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Рис. 4 Мікроструктура 

КМ із наповнювачем 

Cr–Ti–С і мельхіоровою 

зв'язкою, х200 

Рис. 5 Залежності ширини зон контактної 

взаємодії на границях поділу (Cr–Ti–С)/МНМц 

20-20 від: 1 – температури Т при  = 30 хв; 2 – 

тривалості просочення  при Т = 1423 К 

 

Отримані результати показують, що через погане змочування карбіду 

Cr–Ti–C міддю в дослідженому температурному інтервалі процеси 

розчинення на границі поділу практично не відбуваються аж до 

температури 1623 К. Тут спостерігається дифузійне проникнення атомів 

компонентів твердого сплаву в розплав. Зустрічна дифузія атомів 

розплавленого металу в карбід практично не відбувається. При легуванні 

міді Ni і Mn на поверхні поділу між розплавом і карбідом створюються 

умови для проникнення титану і хрому з хромтитанового карбіду в 

мельхіоровий розплав. З розплавленого металу в твердий сплав, в 

основному по границях зерен, дифундують Ni і Mn. У присутності цих 

елементів також полегшується дифузія міді в карбід. На границі поділу 

відбуваються процеси слабкої хімічної взаємодії, які включають стадію 

розчинення фаз хромтитанового карбіду в мельхіорі. Цей висновок 

підтверджується тим, що протягом  = 5–10 хвилин установлюється 

квазірівноважний кут змочування, який зменшується зі зростанням 

температури. Ширина зон контактної взаємодії збільшується тільки при 

перегріві розплавленого металу на 50–60 К на протязі 5–15 хвилин. 

Подальше підвищення Т і  не впливає на розміри цих зон. 

Для вивчення процесів контактної взаємодії карбіду Cr–Ti–С з 

розплавами на основі заліза використовували сплав, що містить 3,1%В і 

0,05%С, додатково легований одним із наступних елементів: 0–20%Cr; 0–

5%Ti або 0–10%Cu; Fe – залишок (рис. 6). Сплав Fe–3,1%В–0,05%С має 

доевтектичну структуру, в якій при кімнатній температурі спостерігаються 

кристали -Fe і евтектика Fe–Fe2(В,С) (рис. 6,а). 
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а б в г 

Рис. 6 Мікроструктури (х200) сплавів-зв'язок  на основі заліза  

(Vохол = 20 К/с): а – Fe–3,1%B–0,05%С; б – Fe–20%Cr –3,1%B–0,05%С;  

в – Fe–5%Ti –3,1%B–0,05%С; г – Fe–10%Cu–3,1%B–0,05%С 

 

При додаванні 20% Cr до базового сплаву Fe–В–С його структура стає 

заевтектичною і складається з легованих хромом і вуглецем боридів заліза 

Fe2(В,С) і евтектики, утвореної легованим боридом Fe2(В,С) і продуктами 

розпаду легованого аустеніту (рис. 6,б). Хром переважно розчиняється у 

фазі Fe2(В,С) і в меншій кількості в -Fe (рис. 7,а). Сплав Fe–5%Ti–3,1%B–

0,05%С також має доевтектичну структуру, однак кількість первинної фази 

зменшується (табл. 2, рис. 6,в). Титан, переважно, розчиняється в боридній 

фазі евтектики Fe–Fe2(В,С) і незначно – в -Fe (рис. 7,б). У сплаві Fe–

3,1%В–0,05%С, легованому 10% Cu, крім дендритів ферита і евтектики Fe–

Fe2(В,С) спостерігаються включення міді (рис. 6,г). Це пов'язано з 

обмеженою розчинністю міді в сплаві Fe–3,1%В–0,05%С, причому цей 

елемент переважно розчиняється в фазах на основі заліза (рис. 7,в). 

 

Таблиця 2 Хімічний склад і структура сплавів-зв'язок на основі заліза 

Зв'язка 
Хім. склад*, ваг.% 

Тпл, К Структура 
Евтектика, 

% об’єму В Cr Ti Cu 

Fe–B–С 3,1 – – – 14332 
-Fe, евтектика Fe–

Fe2(В,С) 
80–85 

Fe–Cr–

B–С 
3,1 20,0 – – 14583 

(Fe,Cr)2(В,С), 

евтектика (Fe,Cr)–

(Fe,Cr)2(В,С) 

85–90 

Fe–Ti–

B–С 
3,1 – 5,0 – 14733 

-Fe, евтектика 

(Fe,Ti)–(Fe,Ti)2(В,С) 
90–95 

Fe–Cu–

B–С 
3,1 – – 10,0 14304 

-Fe, Cu, евтектика 

Fe–Fe2(В,С) 
80–85 

* – Fe – залишок 
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Рис. 7 Діаграми розподілу інтенсивності випромінювання елементів при 

проходженні зонда через міжфазні границі Fe–Fe2(В,С)–Fe евтектики 

Fe–Fe2(В,С) в сплавах: а – Fe–20%Cr –3,1%B–0,05%С; б – Fe–5% 

Ti –3,1%B–0,05%С; в – Fe–10%Cu –3,1%B–0,05%С 

 

При взаємодії хромтитанового карбіду з розплавом Fe–3,1%В–0,05%С 

контактні кути змочування зменшуються при збільшенні тривалості 

контакту () краплі розплаву з твердою підкладкою з 90 до 25 відповідно 

в момент оплавлення краплі та після витримки протягом 60 хвилин при 

температурі 1473 К, а також при підвищенні температури розплаву Fe–

3,1%B–0,05%С з 80 до 48 при 1473 К і 1553 К ( = 1 хвилина) відповідно 

(рис.  8,а). У досліджених інтервалах температур і тривалостей витримки 

квазірівноважні крайові кути змочування в системі не утворюються.  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

949 
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Рис. 8 Залежності контактних кутів змочування () карбіду Cr–Ti–C:  

а – сплавом Fe–3,1%B–0,05%С від температури (Т) (крива 1) при  = 1 хв і 

від тривалості контакту () краплі з підкладкою (крива 2) при Т = 1473 К; 

б – сплавами Fe–5%Ti–3,1%B–0,05%С (крива 1), Fe–10%Cr–3,1%B–

0,05%С (крива 2) і Fe–10%Cu–3,1%B–0,05%С (крива 3) від тривалості  

контакту () краплі з підкладкою при Т = 1473 К 

 

Додавання елементів хромтитанової карбідної підкладки Cr і Ti до 

сплаву Fe–3,1%B–0,05%С приводить до підвищення його температури 

плавлення (табл. 2) і до збільшення контактних кутів змочування при Т = 

1473 К ( = 1 хвилина) на 26 і 30 відповідно (рис. 8,б). Протягом 45 

хвилин при температурі 1473 К установлюються квазірівноважні кути 

змочування, які дорівнюють 78 для розплаву Fe–10%Cr–3,1%B–0,05%С та 

82 для розплаву Fe–5%Ti–3,1%B–0,05%С. При змочуванні карбіду Cr–Ti–

С залізобористим розплавом, легованим міддю, величини контактних кутів 

змочування практично не змінюються. Характер залежностей (Т) і () 

при легуванні сплаву Fe–3,1%B–0,05%С міддю залишається незмінним 

(рис. 8,б). 

На границях поділу між карбідом Cr–Ti–С і розплавами на основі 

заліза виникають зони контактної взаємодії, що містять включення фаз 

(Cr,Ti)3С2 і (Cr,Ti)7С3 у легованій Cr і Ti евтектиці Fe–Fe3(С,В) (рис. 9,10). 

У структурі зони контактної взаємодії між хромтитановим карбідом і 

сплавом Fe–10%Cu–3,1%В–0,05%С додатково з'являються глобулярні 

включення міді (рис. 10,в). Як показали результати РСМА, після 

змочування карбіду розплавом Fe–3,1%В–0,05%С при Т = 1473 К,  = 

5 хвилин вміст заліза в поверхневому шарі фази (Cr,Ti)7С3 підвищується до 

1,3%. Склад фази (Cr,Ti)3С2 відповідає вихідному. В краплі, що 

закристалізувалася, поблизу границі поділу додатково встановлено 

присутність до 0,2% Cr і до 0,1%Ti. При додаванні до розплаву Fe–3,1%В–
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0,05%С хрому чи титану концентрація заліза в фазі (Cr,Ti)7С3 зменшується 

до 0,4% чи 0,3% відповідно.  

 

 
Рис. 9 Мікроструктури зон контактної взаємодії між карбідом Cr–Ti–С і 

сплавом Fe–3,1%B–0,05%С після змочування при T = 1473 К,  
 = 30 хвилин: а – х300; б – х1000 

 

   
а б в 

 

Рис. 10 Мікроструктури (х 200) зон контактної взаємодії при Т = 1473 К, 

 = 30 хвилин між карбідом Cr–Ti–С і сплавами: а – Fe–20%Cr –3,1%B–

0,05%С; б – Fe–5%Ti –3,1%B–0,05%С; в – Fe–3,1%B–0,05%С–10%Сu 

 

Аналогічні зони контактної взаємодії утворюються в композиційних 

матеріалах після просочення наповнювачів, виготовлених із 

перитектичного сплаву Cr–Ti–С, зв'язками на основі евтектичного сплаву 

Fe–В–С в інтервалі Т = 1473–1553 К,  = 0–60 хвилин (рис. 11, табл. 3). 

Концентрація хрому в фазах (Cr,Ti)3С2 і, особливо, (Cr,Ti)7С3, присутніх у 
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структурі зон контактної взаємодії з боку наповнювача, знижується, а 

заліза підвищується (рис. 12). При переміщенні зонда вбік наповнювача 

вміст хрому в карбідних фазах поступово збільшується, а концентрація 

заліза зменшується. В разі віддалення від границі поділу вбік матриці вміст 

заліза зростає. Матриця композиційних матеріалів має структуру легованої 

Cr і Ti евтектики Fe–Fe3(С,В), що відрізняється від вихідної структури 

зв'язки, в якій були присутні -Fe і евтектика Fe–Fe2(В,С). 

 

  
а б 

 

Рис. 11 Мікроструктури (х100) КМ із наповнювачем Cr–Ti–С і 

зв'язками: а – Fe–3,1%B–0,05%С; б – Fe–20%Cr –3,1%B–0,05%С 

 

Таблиця 3 Структура і ширина ЗКВ, що утворюються між карбідом 

Cr–Ti–C і розплавами на основі заліза при Т = 1473 К і  = 30 хвилин 

Зв’язка 

Вихідна 

структура 

зв’язки 

Структура границь поділу Ширина 

ЗКВ, 

мкм 
матриця наповнювач 

Fe–3,1%B–

0,05%С 

-Fe, 

евт. Fe–

Fe2(В,С) 

-Fe, 

Fe–

(Fe,Cr,Ti)2(В,С) 

(Cr,Ti)3C2, 

(Cr,Ti,Fe)7C3, Fe–

(Fe,Cr,Ti)3(C,B) 
75–80 

Fe–20%Cr –

3,1%B–

0,05%С 

(Fe,Cr)2(В,С), 

евт. (Fe,Cr)–

(Fe,Cr)2(В,С) 

(Fe,Cr,Ti)2(В,С), 

Fe–

(Fe,Cr,Ti)2(В,С) 

(Cr,Ti)3C2, 

(Cr,Ti,Fe)7C3, 

Fe–(Fe,Cr,Ti)3(C,B) 

50–55 

Fe–5%Ti –

3,1%B–

0,05%С 

-Fe, 

евтектика 

(Fe,Ti)–

(Fe,Ti)2(В,С) 

-Fe, 

Fe–

(Fe,Cr,Ti)2(В,С) 

(Cr,Ti)3C2, 

(Cr,Ti,Fe)7C3, 

Fe–(Fe,Cr,Ti)3(C,B) 
40–45 

Fe–10%Cu 

–3,1%B–

0,05%С 

-Fe, Cu, евт. 

Fe–Fe2(В,С) 

-Fe, Cu, 

Fe–(Fe,Cr,Ti)2(В,С) 

(Cr,Ti)3C2, 

(Cr,Ti,Fe)7C3, 

Fe–(Fe,Cr,Ti)3(C,B) 

70–75 
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а б 

 

Рис. 12 Мікроструктура, х300 (а) і діаграма розподілу інтенсивності 

випромінювання елементів при проходженні зонда через ділянку границі 

поділу (Cr–Ti–С)/(Fe–3,1%B–0,05%С) (б) 

 

При збільшенні тривалості просочення наповнювачів, виготовлених зі 

сплаву Cr–Ti–C, розплавленою зв'язкою Fe–3,1%B–0,05%С ширина зон 

контактної взаємодії безперервно збільшується (рис. 13). Її величина 

зростає в більшому ступені при підвищенні температури просочення. 

Середня лінійна швидкість розчинення фази (Cr,Ti)7С3 в розплаві на основі 

заліза при температурі 1483 К дорівнює 2,10,16 мкм/хв. Присутність у 

розплаві легуючих елементів – Cr, Ti, Cu – також приводить до зміни 

ширини зон контактної взаємодії, а саме: до її максимального зменшення 

при легуванні Ti і мінімального – при введенні Cu (табл. 3). 

 

 
 

Рис. 13 Залежності ширини зон контактної взаємодії, що утворюються 

на границі поділу (Cr–Ti–С)/(Fe–3,1%B–0,05%С) від: 1 – температури  

(T ) при  = 45 хвилин; 2 – тривалості просочення ( ) при T = 1483 К 
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Як підсумок можна зазначити, що порівняно з мідними зв’язками при 

контактній взаємодії хромтитанового карбіду з розплавами на основі заліза 

на границях поділу спостерігаються процеси більш сильної хімічної 

взаємодії. Вони характеризуються переважним розчиненням фази 

(Cr,Ti)7С3 наповнювача в розплавленій зв’язці. Розплавлений метал 

проникає всередину наповнювача вздовж границь зерен перитектичної 

фази (Cr,Ti)7С3 і практично не розчиняє границь між первинною та 

перитектичною фазами. Розчинення легованого залізом карбіду (Cr,Ti)7С3 

відбувається з великою швидкістю за короткий проміжок часу, що 

підтверджують результати визначення контактних кутів змочування і 

ширини зон контактної взаємодії між хромтитановим карбідом і 

розплавами на основі заліза. Причому, на початкових стадіях процесу 

розчинення атоми заліза дифундують з розплаву, в основному, в цю фазу 

твердого сплаву. Швидкому розчиненню (Cr,Ti)7С3 також може сприяти 

перетворення карбіду (Cr,Ti)7С3 у карбід (Cr,Ti)23С6, викликане втратою 

вуглецю при дифузії. 

Фаза (Cr,Ti)3С2 розчиняється в розплавленому металі значно 

повільніше. При цьому атоми заліза з розплаву в цю фазу практично не 

дифундують. Фаза (Cr,Ti)3С2 залишається майже незмінною протягом 

просочення і спостерігається у вигляді темних включень в евтектиці Fe–

Fe3(С,В), легованій Cr і Ti. 

Варіювання складу розплавів на основі заліза шляхом введення в них 

елементів наповнювача Cr і Ti погіршує змочування. Дифузія атомів заліза 

в твердий сплав і швидкість розчинення фаз наповнювача в розплавах, що 

просочують, знижується. Тому контактні кути змочування збільшуються, а 

ширина зон контактної взаємодії між хромтитановим карбідом і 

розплавами Fe–Cr–B–C і Fe–Ti–B–С зменшується. Крім того, в системах 

спостерігається утворення (квазі)рівноважних кутів змочування. 

Відповідно, введення Cu в розплав Fe–В–C, тобто елемента, який не 

впливає на швидкість розчинення фаз наповнювача, не викликає помітної 

зміни  і d. 

 

Висновки 

1. При просоченні композиційних матеріалів в інтервалі температур 

T  = 1373–1553 К протягом  = 0–60 хвилин фази (Cr,Ti)3С2 і (Cr,Ti)7С3, які 

спостерігаються у вихідній структурі сплаву-наповнювача Cr–Ti–С, 

розчиняються в зв’язці, виготовленій із міді, з мінімальною швидкістю 

0,05–0,1 мкм/хв. У марганцевому мельхіорі швидкість розчинення фаз 

підвищується і досягає 0,2–0,6 мкм/хв. При змочуванні розплавами на 

основі заліза розчинення перитектичної фази (Cr,Ti)7С3 відбувається зі 

значно більшою швидкістю 2,0–2,5 мкм/хв ніж розчинення первинної фази 
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(Cr,Ti)3С2. Швидкість розчинення перитектичної фази (Cr,Ti)7С3 в розплаві 

на основі заліза знижується в 5–6 разів при його легуванні елементами, що 

входять до складу цієї фази, тобто Cr і Ti. 

2. Наслідком реалізації різних швидкостей розчинення фаз сплаву-

наповнювача Cr–Ti–С є різний характер температурних і часових 

залежностей кутів змочування і ширини зон контактної взаємодії на 

границях поділу композиційних матеріалів. При змочуванні міддю і 

мельхіором протягом 5–15 хвилин утворюються крайові кути змочування, 

значення яких різко зменшуються на початковій стадії змочування. Зони 

контактної взаємодії виникають у результаті дифузії атомів твердого 

сплаву і спостерігаються тільки з боку змочуючого металу. Вони мають 

ширину до 10 мкм, яка спочатку з подовженням тривалості контакту  

зростає, а потім через 5–15 хвилин перестає змінюватися. 

3. При змочуванні розплавами на основі заліза (квазі)рівноважні 

крайові кути змочування в системі не утворюються, а їх значення плавно 

змінюються з часом і температурою. На границях поділу спостерігається, в 

основному, збільшення розмірів шарів перекристалізації з боку твердого 

сплаву. Зони контактної взаємодії мають ширину до 300 мкм, що 

безперервно збільшується зі зростанням температури і тривалості 

просочення. Причому, температура просочення має більш сильний вплив 

на кути змочування і ширину зон контактної взаємодії ніж його тривалість. 

4. Застосування зв'язок на основі заліза у складі композиційних 

матеріалів, зміцнених частинками сплаву Cr–Ti–С, забезпечує більш 

сильну адгезію на границях поділу порівняно зі зв’язками на основі міді. З 

урахуванням характеру фізико-хімічних процесів контактної взаємодії 

залізні зв’язки можна рекомендувати для підвищення міцності, а мідні 

зв’язки – для збільшення в’язкості руйнування композиційних матеріалів. 
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В роботі проведені дослідження з використанням методів фізичного 

моделювання на прозорих моделях нового способу отримання двошарових 

оливок з заливанням розплавів через дві незалежні ливникові системи. 

Встановлено основні закономірності, що забезпечують отримання 

двошарових виливків із заданою товщиною шарів виливків 

 

В работе проведены исследования с использованием методов 

физического моделирования на прозрачных моделях нового способа 

получения двухслойных отливок с заливкой расплавов через две 

независимые литниковые системы. Установлены основные 

закономерности, обеспечивающие получение двухслойных отливок с 

заданной толщиной слоев отливок 

 

In work conducted with the use of methods of physical simulation models, 

investigation process for the preparation of a new two-layer casting filled with 

melt through two separate gating system. The basic laws to ensure receipt of 

two-layer castings with a predetermined thickness of layers of castings 

 

Запропоновано новий спосіб отримання двошарових виливків, ідея 

якого полягає в розділенні вихідного базового розплаву в процесі 

заливання ливарної форми на два потоки, один з яких прямує 

безпосередньо в порожнину ливарної форми без будь-якої обробки, а 

інший спочатку піддається модифікувальній обробці в проточній 

реакційній камері ливникової системи модифікатором, лігатурою або 

іншою добавкою, після чого направляється в другу частину порожнини 

форми. Можливо також модифікування вихідного чавуну обох потоків в 

двох реакційних камерах, що входять до складу каналів окремих 

ливникових систем [1,2]. Модифікувальна обробка розплаву вихідного 

(базового) чавуну в ливарній формі при заливанні впливає на процеси 

кристалізації та призводить до зміни структури і властивостей металу 
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виливка в порівнянні з вихідним базовим розплавом, що при умові не 

змішування різних потоків рідкого металу в ливарній формі дозволяє 

отримати диференційовані властивості металу в окремих зонах або 

частинах виливків. 

Апріорним моделюванням змодельовано декілька конструктивно-

технологічних варіантів реалізації запропонованого способу диференціації 

частин виливка (рис. 1). Заповнення порожнини ливарної форми вихідним 

рідким чавуном евтектичного (СЧ) (рис.1 а-д) або доевтектичного (БЧ) 

складу (рис.1 є-ї) крізь дві незалежні ливникові системи, одна з яких 

забезпечує підвід розплаву в нижню частину порожнину форми (виливка) 

без обробки                     (рис.1 а, б, є, ж) чи з обробкою в проміжній 

реакційній камері графітизувальним (ГМ) (рис. 1 д,з), 

карбідоутворювальним (КМ) (рис.1 в, г, і, ї) модифікаторами, а інша 

забезпечує підвід розплаву в верхню частину порожнини форми з 

попереднім обробленням в проміжній реакційній камері графітизувальним 

(ГМ) (рис. 1 г, є, і), карбідоутворювальним (КМ) (рис. 1 а) або 

сфероїдизувальним (СМ) (рис. 1 б, в, д, ж, з, ї) модифікаторами [1-6]. 

 

 
 

Рис. 1 Конструктивно-технологічні варіанти отримання двошарових 

виливків з незалежними ливниково-модифікувальними системами 

 

З метою вивчення складних гідродинамічних і теплових процесів та 

встановлення загальних закономірностей процесу отримання двошарових 

виливків в роботі використовувалися методи фізичного моделювання. 

Відомо, що дослідження на фізичних моделях є найбільш простими, 

зручними і дешевими, і в той же час дозволяють візуально спостерігати за 

явищами і процесами, що протікають в ливарній формі. 

Використовувана нами фізична модель являє собою (рис. 2) ливарну 

форму, виконану у вигляді плоского осьового перерізу виливки або 

плоскою плити, що складається з прозорих передній і задньої стінок, 

змінного нижнього піддону і торцевих змінних стінок, що моделюють 
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охолоджувані поверхні виливка, які можуть бути виконані з різних 

матеріалів (кварцового або органічного скла, сталі, алюмінію, міді й ін.), 

які мають різні теплофізичні властивості, та дають можливість моделювати 

різні умови тепловідведення в нижній частині виливки і на її бічних 

поверхнях. Крім того, до складу фізичної моделі входить ливниково-

модифікувальна система, що складається з ливникової чаші або воронки, 

стояка , шлаковлювача, проміжної реакційної камери для розміщення 

модифікатора, лігатури або інший порошкоподібної, зернистою або 

гранульованої добавки для внутрішньоформової обробки розплаву та 

живильників. Реакційна камера є змінною, виконана з прозорого матеріалу 

і може мати різні розміри та конструкцію для моделювання різних 

способів підведення і відведення розплаву, різного положення камери 

відносно рівня живильників (верхнє або нижнє), а також різного ступеня 

заповнення камери добавкою певної щільності і зернистості, яка дозволяє 

вивчати різні явища при внутрішньоформовій обробці розплаву [7]. 

 

 
 

Рис. 2 Зовнішній вигляд установки для фізичного моделювання процесу 

отримання двошарових виливків з двома незалежними ливниковими 

системами 

 

В якості матеріалів, які моделювали різні чавуни обрали парафін і 

стеарин. 

При визначені температури заливання модельних складів 
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відштовхувалися від температури ліквідус рідкого чавуну яка складає 

Тл=1350° С і температури заливання базового чавуну Тз=1450° С та за 

співвідношенням визначали теоретичну температуру заливання 

модельного складу (парафін + стеарин) температура ліквідус яких складає 

63...65 °С. 

 

                                               09,1
1350

1450


Tл

Tз
                                              (1) 

 

Тоді Тз модельного складу: 

 

)71...69(09,1)65...62( ТзМ °С 

 

З цією метою було прийнято рішення провести серію експериментів з 

отримання виливків з модельних складів з температурою заливання 70ºС. 

Динаміку процесу заповнення порожнини форми модельними речовинами 

фіксували цифровою відеокамерою. 

За результатами відеозйомок були складені кінограми отримання 

парафіно-стеаринових моделей двошарових плит, які представлені на рис. 

3 та 6. 

Встановлено, що при отриманні модельних виливків без тимчасової 

витримки між етапами заливання різні порції розплавів, які заливалися 

через незалежні ливникові системи змішувались між собою та не 

забезпечували отримання двошарових виливків (рис. 3, а, рис.4, а). 

Тому для отримання двошарових модельних виливків вирішили, що 

між етапами заливання необхідний час витримки. В умовах експерименту 

час витримки між етапами заливання модельних розплавів змінювали від 5 

до 20 хвилин з кроком в 5 хвилин. 

При заливанні з витримкою 5 та 10 хвилин друга порція розплаву 

своєю теплотою розплавляє невелику корочку, яка утворювалась на 

поверхні першої порції залитого модельного складу та відбувається 

змішування двох порцій. В результаті кристалізується незначна товщина 

нижнього шару затверділого модельного складу (рис. 3, б та рис. 4, б, в). 

При моделюванні процесу заливання з витримкою 15 хвилин перші 

порції модельного розплаву починають тверднути та через певний час на 

дзеркалі залитої порції починає утворюватися тверда скоринка. З часом 

товщина цієї скоринки збільшується. Після заливання через іншу 

ливникову систему друга порція підплавляє скоринку, що утворилася та 

формує щільний перехідний шар певної товщини. При цьому нижній шар 

затверділого модельного розплаву зберігається значної товщини (рис. 6, а, 

рис. 4, г).  
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а б 

 

Рис. 3 Кінограма отримання двошарового виливка при температурі 

заливання 70°С без витримки (а) та з витримкою між етапами заливання 

модельного складу 5 хв. (б) 
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            а                               б                                в                              г 

 

Рис. 4 Парафінові моделі виливків отримані при температурі заливання            

70 ºС без витримки (а), з витримкою між етапами заливання 5 хв. (б) та 10 

хв (в) та 15 хв (г) 

 

Збільшення тривалості витримки після заливання першої порції до                      

20 хвилин призводить до того, що на дзеркалі залитої порції утворюється 

досить товста та міцна скоринка. При заливанні другої порції розплаву 

його тепла недостатньо для розплавлення твердої скоринки, внаслідок чого 

після завершення заливки першої (нижньої) і другої (верхньої) порції вони 

тверднуть незалежно один від одного (рис. 6, б), що призводить до 

роз'єднання шарів при незначних механічних навантаженнях (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 Дефекти при отримання виливки «Плита» при витримці                        

20 хвилин 
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а б 

Рис. 6 Кінограма отримання двошарового виливка при температурі 

заливання 70 °С з витримкою між двома етапами заливання модельного 

складу 15 (а) та 20 (б) хвилин 
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Таким чином, за результатами фізичного моделювання на прозорих 

моделях встановлені закономірності процесу отримання двошарових 

виливків.  

При застосуванні малої, великої витримки або без неї між першим і 

другим етапом заливання розплавів досягти бажаного результату 

неможливо, отже, потрібна оптимальна витримка, яка забезпечить 

формування шарів заданої товщини та надійне їх сплавлення без утворення 

між ними дефектів. 

В умовах експерименту оптимальний час витримки між двома 

етапами заливання модельних розплавів досягає 15 хвилин. З урахуванням 

властивостей матеріалів ці данні можливо використовувати при 

розрахунку часу витримки між етапами заливання в умовах виготовлення 

виливків з чавуну та інших сплавів. Крім цього, використання результатів 

моделювання в умовах виготовлення реальних виливків дозволяє 

коригувати конструкції ливникових систем, оптимізувати режими литва 

для отримання якісних двошарових виливків з заданими структурою та 

властивостями металу в різних їх частинах (шарах). 
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Розроблено модель та приведені результати чисельних розрахунків по 

взаємодії газопорошкового струменя зі шлаком в кисневому конвертері, 

що дає можливість визначити приєднану масу газу конвертерного газу, 

швидкість та потужність струменя з урахуванням приєднання шлаку в 

залежності від зміни витрати азоту, температури в порожнині 

конвертеру, нагріву несучого газу та концентрації вдуваємого 

вогнетривкого  порошку 

 

Разработана модель и приведены результаты численных расчётов по 

взаимодействию газопорошковой струи со шлаком в кислородном 

конвертере, что даёт возможность определить присоединённую массу 

конвертерного газа, скорость и мощность струи с учётом присоединения 

шлака в зависимости от изменения расхода азота, температуры в 

полости конвертера, нагрева несущего газа и концентрации вдуваемого 

огнеупорного порошка 

 

The developed model and showed the results of numerical calculations for 

the interaction of gas-powder jet with the slag in the oxygen converter, which 

enables to determine the mass of the attached furnace gas velocity and the jet 

power with regard to joining of the slag, depending on the change of nitrogen 

flow, the temperature in the cavity of the converter, heating the carrier gas and 

concentration injected refractory powder 

 

Постановка проблемы 

Так как в г. Мариуполе находится два крупнейших в Европе 

металлургических комбината, экологическая обстановка в городе у моря 

очень неблагоприятная. Только в 2015г количество вредных газообразных 

выбросов в атмосферу составило 282 тыс т, то есть приблизительно по 0,6 

т на одного жителя города. Значительную долю этих выбросов составляют 
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шлаки и отработанная футеровка, которые являются неотъемлемыми 

элементами технологии производства чугуна и стали, причем один из 

шлаковых отвалов протяжённостью 2,7 км находится прямо на берегу 

Азовского моря (рис.1). В течение последних почти 100 лет в черте города 

накопилось несколько млн т шлака и битой футеровки. Мариуполь с его 

катастрофической экологической опасностью, как никакой другой город 

Украины, нуждается во внедрении новейших технологических разработок 

на его двух самых крупных металлургических комбинатах страны. 

Достичь равновесия с окружающей средой можно, главным образом, 

создавая чистые технологии [1]. К таким, среди других, относится 

технология раздувки конечного шлака сверхзвуковыми одно- и 

двухфазными нерасчётными струями, мощность которых по условию среза 

сопел фурмы  достигает ~ 4 МВт [2,3]. При использовании этой 

технологии конвертерную плавку проводят на шлаковом гарнисаже, что 

существенно снижает попадание агрессивного шлака в окружающую 

среду.  

 

 
 

Рис. 1 Шлаковый отвал меткомбината «Азовсталь» на берегу Азовского 

моря (г. Мариуполь): 1 – шлаковый отвал; 2 – побережье Азовского моря 

 

Используя закон постоянства количества движения, записанного для 

многофазного потока, необходимо разработать модель и показать пути 

увеличения мощности внедряющихся в расплав струй, а также за счёт 

увеличения химического сродства шлака и футеровки достичь повышения 

эффективности процесса нанесения шлакового гарнисажа на футеровку 

конвертера. 

Цель работы – определить влияние расхода Vн азота, температуры t0 

несущего газа перед сопловым блоком фурмы, присоединённой струёй 
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массы g газа, концентрации μ огнеупорного порошка, количества gшл 

присоединяемого шлака, коэффициента ψшл динамического запаздывания 

скорости шлака по отношению к скорости газопорошкового потока, на 

скорость wx, мощность Nx и температуру tx газопорошковой струи в 

различных сечениях потока на расстоянии x от среза сопла. 

 

Аналитическая модель 

Принятые обозначения: m1, m2, mГ – массовые расходы азота, 

втекающего в полость конвертера через одно сопло, расход огнеупорного 

порошка, который подают в потоке истекающих струй, расход газа из 

полости конвертера, эжектируемого струей, кг/с; g = mГ /m1 – 

относительная присоединенная масса газа полости конвертера, которую 

эжектирует истекающая струя азота; gш = mш/m1 – присоедененная масса 

шлака, попадающего из полости конвертера в истекающую струю; μ = m2 / 

m1 – массовая концентрация огнеупорного порошка, который подаётся 

через сопла; Сi – число Крокко; Vн – объемный расход истекающего из 

сопла фурмы азота при н.у., м
3

н/с; акр – критическая скорость, м/с; Т – 

термодинамическая температура, К; р – абсолютное давление, МПа;  w1, 

wx, w1,2 – соответственно скорость в выходном сечении сопла, 

среднемассовая скорость в произвольном сечении струи, скорость 

газовзвеси, м/с; М = w/a – число Маха; λ = w/aкр – приведенная скорость; 

ψшл = wшл / w12 – коэффициент динамического отставания капель шлака; Т1 

/Т0 = τ(λ) – газодинамическая функция температуры; θ = ТГ / Т0 – 

относительная температура; n = p1 / pГ – степень нерасчетности 

истекающей сверхзвуковой струи; R – газовая постоянная, Дж/(кг· К); k = 

ср / сv – показатель адиабаты; F  – площадь сечения, м
2
. 

Индексы обозначают параметры: о - торможения; 1 – на срезе сопла; 2 

– порошка, 12 – газопорошкового потока, кр – в критическом сечении; х – 

в произвольном сечении истекающей струи (в диаметрах критического 

сечения dкр, т.е. / крx l d ); i – на границе струи, Г  – газа в полости 

конвертера, н – при нормальных физичеких условиях.  

 

А) Внедрение струи в расплав без учёта присоединения шлака 

Рассмотрим участок сверхзвуковой нерасчетной струи, заключенный 

между срезом сопла и сечением хх, находящийся, например, на уровне 

входа в шлаковый расплав, и запишем для него закон постоянства 

количества движения: 

 

          2 2

1 1 1 1 1Г Г

F F

F( p p ) w F w dF ( p p )dF.                         (1) 
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После интегрирования правой части уравнения (1) при px = pГ, легко 

получить, что  

                                         
 

2

1 1 1

1 1
1

1

x Г
w p n

.
w w g

 
    

                              (2) 

 

Присоединённую массу газа окружающей среды к сверхзвуковой 

нерасчётной струе определяли по формуле      

      

              
1

1 2
2 2

1 2 1

2 1
1

2

k
/

max k
i i R R

r x k
g C C I I , D M n ,

D


 

     
 

            (3)  

 

где метод определения этих величины более подробно изложен в [4,5].                

 

В уравнении (3) число Маха М1 по газодинамическая функция расхода      

                    
   

1 1

2 1 2 1
2

1 1 1

1

1 1
1

2 2

k k

k k
кр
F k k

q(M ) M M .
F

 


     
     

   
                (4) 

 

Для газопорошковой струи эффективный показатель адиабаты следует 

рассчитывать по формуле   1
1 1 1k     , а поправочные 

коэффициенты φ1 (μ, ψ, ρ0, ρ2, cp1, c2) находятся в зависимости от 

характеристик газопылевого потока [5]. 

Число Маха на границе струи Мi, на срезе сопла М1 и степень 

нерасчетности n связаны соотношением 

 

                                  
1

2

1

2 1
1 1

1 2

k

k
i

k
M n M .

  
    

   

                                 (5) 

 

Степень нерасчетности можно выразить через число Маха на срезе 

сопла  М1 и на границе струи Мi 

                                              

1
2

2

1

1
1

2
1

1
2

i
M

п .

M



 
 

  
 
 

                                          (6) 

 

Скорость истечения азотопорошковой струи из сопла Лаваля 

рассчитывали по формуле    
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Б) Внедрение струи с учётом присоединения шлака 

Записав и решив уравнение движения в форме (1) для участка 

сверхзвуковой нерасчётной газопорошковой струи с учётом 

эжектирования шлака из полости конвертера, легко получить, что 

относительная скорость струи в любом произвольном сечении xx равна 
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      (8) 

 

 

В) Моделирование учёта вязкости шлака переменного состава 

В работе [6] приведёны различные методы расчёта динамической 

вязкости шлака в зависимости от его химического состава (используется ~ 

40 уравнений). Расчёт был проведен по модели Urbaina. Динамическая 

вязкость определялась в зависимости от температуры [6]. При этом  

 

                                                      
1000 /B TATe  ,                                        (9) 

 

где А и В – параметры оксидности шлака. 

Коэффициент В рассчитывали по формуле 

 

                              
2 2 2

2 3

0 1 2 3SiO SiO SiOB B B X B X B X    ,                      (10) 

 

где в (10)       
2

0 13,8 39,9355 44,049B     ;                              

                      
2

1 30,481 117,1505 139,9978B     ;                          

                      
2

2 40,9429 234,0486 300,04B      ;                        

                      
2

3 60,7619 153,9276 211,1616B     ;                

                      ;M

M A

X

X X
 


         ln 0,29 11,57A B    

 

Расчёты показали, что при температуре t = 1400 
0
С и содержании FeO 

в шлаке 10%, вязкость η = 0,6 Па·с, при этой же температуре, но уже при 
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FeO = 30% вязкость шлака η составит 0,6 Па·с. Таким образом, увеличение 

содержания FeO в шлаке приводит к уменьшению его вязкости. 

Аналогичный эффект происходит и при росте температуры. 

 

Исходные данные для расчёта 

Расчеты были выполнены применительно к фурме 350 т конвертера 

ММК «Азовсталь». Диаметр сопла был равен в критическом dкр = 43 мм  и 

выходном сечении d1 = 63 мм. Температуру торможения азота (т.е. на 

входе в сопло) изменяли в пределах  tо = 25 − 600°С, а температуру газов в 

полости конвертера – в интервале Гt  = 300 − 1500°C. При нерасчётных 

режимах расход азота  через одно и тоже сопло изменяли в пределах VН = 

180 – 380  м³/мин (при нормальных физических условиях). Параметры 

рассчитывали на различных расстояниях от среза сопла х . 

 

Анализ результатов расчёта в том числе с учётом свойств шлака 

Из рис. 2 видно, что с увеличением температуры tо подогева несущего 

газа (азота) присоединённая масса g снижается. Например, з повышениемм 

tо с 30 до 600 
о
С на удалении х  = 30 присоединённая масса g уменьшается 

с 0,5 до 0,35. Казалось бы, что с нагревом газа присоединённая масса 

должна увеличиваться. Однако при m12 = const с повышением tо 

одновременно увеличивается давление ро, поэтому g снижается. Из этого 

же рисунка следует, что с повышением температуры азота перед соплом на 

удалении х =30, увеличивается относительная скорость wx / w1. 

 

 
Рис. 2 Зависимость отношения скоростей  wx/w1 (—) и присоединённой 

массы g (– –) от температуры азота на входе в сопло to на различном 

удалении х  от среза сопла 
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Заметим, что при dкр = 43 мм и d1 = 63 мм газодинамическая функция 

расхода   2 2

1 1кр
q d / d  = 43

2
 / 63

2
 = 0,4658, газодинамическая функция 

температуры  1 1 0
T / T   = 0,491, откуда  1 1 0

T T  = 0,491·298 = 146 K 

( – 127 
о
С). 

 

 
Рис. 3 Влияние относительной температуры θ на температуру tх (—) и 

мощность Nх (– –) струи на различном удалении х  от среза сопла 

 

 
Рис. 4 Влияние коэффициента динамического отставания ψш на 

присоединённую массу g (—) и мощность Nx (– –) на различном удалении 

х  от среза сопла 
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Из рис. 3 следует, что с повышением относительной температуры θ в 

полости конвертера, температура tх увеличивается, а мощность струи Nх 

снижается. Например, на удалении х  = 30 калибров tх возрастает с 770 до 

1200 
о
С, а мощность Nх  снижается с 0,18 до 0,1 МВт. 

С ростом ψш присоединённая маса g уменьшается, а мощность струи 

Nx – увеличивается (рис. 4). Например, на расстоянии х  = 20 калибров при 

возростании ψш с 0 до 1, присоединённая маса g снижается с 1,05 до 0,36. 

Как следует из рис. 5, с ростом μ присоединённая масса g 

уменьшается, а мощность струи Nx значительно увеличивается. Например, 

при повышении μ с 0 до 1,4 на расстоянии х  = 20 присоединённая масса g 

снижается с 0,3 до 0,24. При этом мощность Nx  увеличивается с 0,28 до 

0,89 МВт. 

 

 
 

Рис. 5 Зависимость присоединённой массы g (—) и мощности Nx  (– – ) от 

концентрации μ огнеупорного порошка на различном удалении х от  

среза сопла 
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– произвольное сечение xx струи удаляется от среза сопла, то 

присоединённая масса g по длине х  возрастает при любой температуре tо, 

θ, ψшл, концентрации μ, что не вызывает сомнений (рис. 2-5); 

– на срезе сопла ( х  = 0), где присоединения окружающего газа нет (g 

= 0) отношение скоростей wx/w1 =1 при любом  t0   (рис. 2); 

– х = 0, то и wx = w1, а tх = t1 = – 125 
0
С, что естественно (рис. 3); 

– контрольное сечение удаляется от среза сопла, то независимо от t0 и 

θ, скорость wx и wx/w1 снижаются, а tх возрастает, что соответствует 

физической картине присоединения горячего газа окружающей среды к 

любой струе (рис. 2,3); 

– ψшл = 1 (шлак к струе не присоединяется), струя шлаком не 

тормозится, то и в произвольном сечении xx мощность струи Nx → Nxmax 

(рис. 4); 

– gш = 0, μ = 0, то получаем картину взаимодействия чистой струи с 

шлаковым расплавом, а расчеты по настоящей модели совпадают с 

результатами, полученными в работе [5]. 

Таким образом, при изменении в широком диапазоне различных 

физических воздействий качественно выполняются все закономерности 

истечения газовой струи из сопел в окружающую среду с различными 

теплофизическими свойствами.  

В дальнейшем представленную модель следует рассмотреть с учётом 

ввода до соплового блока полидисперного огнеупорного порошка и 

условий эффективного нанесения шлакового гарнисажа с учётом 

химического сродства и вязкости. 

      

Выводы 

1. Нагрев азота перед сопловым блоком фурмы – радикальный способ 

увеличения мощности истекающих струй, внедряющихся в шлаковый 

расплав. 

2. Впервые приведено решение для технологии разбрызгивания 

шлака, включающее, как газодинамику сложного течения, так и 

термохимию, учитывающую свойства шлаков и огнеупоров. 
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УДК 664.2.032.1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ВОДО-МАЗУТНОЙ 

ЭМУЛЬСИИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Ю. Н. Хмарук, О. С. Мурашевская 

 

Днепродзержинский металлургический колледж 

 

У роботі наводяться експериментальні дані про вплив різних 

факторів на процеси формування теплоти згоряння водомазутного 

эмульгированного палива. Запропоновано методику й математичну 

модель, що дозволяє прогнозувати кількість теплоти згоряння в процесі 

спалювання 

 

В работе приводятся экспериментальные данные о влиянии 

различных факторов на процессы формирования теплоты сгорания 

водомазутного эмульгированного топлива. Предложена методика и 

математическая модель, позволяющая прогнозировать количество 

теплоты сгорания в процессе сжигания 

 

In work the experimental data about influence of the various factors on 

processes of formation of heat of combustion water black oil of fuel are resulted. 

The technique and mathematical model allowing to predict quantity of heat of 

combustion during burning is offered 

 

Введение 

Наличие влаги затрудняет сжигание мазута вследствие образования 

пробок воды, прерывающих равномерную подачу топлива к форсункам и 

осложняющих эксплуатацию котлов.  

При отстаивании мазута происходит отделение влаги. Однако в 

тяжелых и вязких мазутах это отделение осуществляется с большими 

трудностями. Поэтому было предложено мазут с высоким содержанием 

влаги сжигать в виде водо-мазутной эмульсии, создаваемой путем 

перемешивания мазута с водой острым паром или пропускания 

обводненного мазута через эмульгаторы. Содержание воды в мазуте 

заметно сказывается на его теплоте сгорания. Каждый процент влаги 

снижает теплоту сгорания мазута на 418,68 кДж, из которых около 393,56 

кДж обусловлено уменьшением содержания горючей массы топлива и 

25,12 кДж – расходом тепла на испарение 1 % воды 1. 
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В натуральных жидких топливах горючие элементы находятся в 

различных химических соединениях, по теплоте образования которых нет 

данных. Так как теплоту сгорания жидких топлив невозможно 

аналитически определить по их элементарному химическому составу, то ее 

определяют экспериментально с помощью калориметра. 

Сущность этого метода заключается в том, что в герметически 

закрываемом стальном цилиндрическом сосуде, который называется 

калориметрической бомбой, помещают в среде кислорода под давлением  

2, 5 – 3 МПа навеску испытуемого топлива в 1 г. Бомбу погружают в 

водяной калориметр. В калориметрической бомбе водяные пары, 

выделяющиеся при сгорании водорода и испарении влаги пробы топлива, 

конденсируются, выделяя теплоту парообразования. Но вместе с тем в 

бомбе теплота сгорания получается больше, чем Qв
р
, так как при сгорании 

пробы топлива в бомбе в среде кислорода протекают экзотермические 

реакции образования серной и азотной кислоты, которые в топочных 

условиях не имеют места 2. 

Введя поправку к величине Qб на теплоту образования в бомбе 

азотной кислоты и окисление сернистого газа в SO3 и растворение 

последнего в воде, получают высшую теплоту сгорания, МДж/к   

  

Qв
р
=Qб-94,310

-2
Sор+к-4,1910

-6
Qб, 

 

где Qб – теплота сгорания по бомбе;  

94,310
-2

Sор+к – теплота, выделяющаяся при окислении в бомбе SО2 и 

SО3 и растворения последней в воде;   

4,1910
-6

Qб – теплота образования азотной кислоты в бомбе для 

жидких топлив. 

Водо-топливная эмульсия является особым видом топлива, 

качественно и количественно изменяющим процесс горения. 

Содержащиеся в топливе высокодисперсные частицы водной фазы при 

нагреве превращаются в паровые пузырьки, мгновенно дробящие 

топливные капли на мельчайшие частицы. Они быстрее прогреваются и 

интенсивнее взаимодействуют вначале с кислородом, образующимся в 

результате диссоциации воды, воспламеняются и, перемешиваясь с 

кислородом воздушного заряда, ускоренно сгорают. Находящаяся в 

составе  эмульгированного топлива, водная фаза может быть 

диссоциированна частично в ходе окисления топлива в предпламенных 

процессах. Затем по мере повышения температуры в фазе активного 

сгорания реакция диссоциации воды ускоряется. Образующийся при 

диссоциации избыток атомов водорода быстро диффундирует в область с 

избытком кислорода, где их реакция компенсирует затраты энергии на 
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диссоциацию воды. Участие в реакции горения дополнительного 

количества водорода приводит к увеличению количества продуктов 

сгорания. Молекулы воды ускоряют ход реакции в окислительных 

процессах и вследствие возникновения полярного эффекта существенно 

улучшающего ориентацию частиц радикалов топлива.  

 

Постановка задач исследования 

Методы сжигания водомазутной эмульсии широко известны. В 

исследованиях, посвященных этому вопросу [1…4], установлено, что для 

достижения поставленной задачи ВМЭ должна быть приготовлена в виде 

однородной смеси мазута и добавляемой влаги по типу "вода-масло", в 

которой вода как дисперсная фаза в виде частиц диаметром несколько 

микрометров находится внутри топливной оболочки. Повышенная 

эффективность процесса горения эмульсии (даже при предельно низких 

избытках воздуха) обусловлена микровзрывом ее капель вследствие 

различия температур кипения воды и мазута. При дополнительном 

дроблении капель эмульсии достигается ускорение их испарения и 

улучшается процесс перемешивания топлива с воздухом, в результате чего 

с учетом наличия в зоне горения продуктов диссоциации воды процесс 

сгорания мазута существенно интенсифицируется. Эти особенности 

сжигания водотопливной эмульсии в литературных источниках 

представлены только качественно. Поэтому целью данной работы является 

поиск функциональной взаимосвязи влияния различных факторов и 

параметров эмульсии на количество NOх в отработанных газах. 

 

Цель работы 

В данной работе представлены материалы исследований комплексного 

влияния на теплоту сгорания водо-мазутных  эмульсий (“у”): 

– температура эмульсии (х1); 

– содержание воды (х2); 

– содержание эмульгатора (х3); 

– количество капель воды в единице объема эмульсии (х4). 

 

Материалы и результаты исследований 

Для построения квадратичной модели зависимости “у” от факторов хк 

(к=1,...,4) методами планирования эксперимента выбран ортогональный 

центральный композиционный план 2
4
 3. Условия экспериментов 

представлены в таблице 1. Влияние исследуемых факторов показано на 

диаграмме (рисунок1). 

Для проверки значимости отличия от нуля полученных коэффициентов 

в модели по результатам четырех повторных опытов в нулевой точке 
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(Х1=Х2=Х3=Х4=0), результаты y: 6887; 6101; 6303; 6709, была найдена 

дисперсия ошибок опытов S
2
4, 5. После вычислений по формуле  

 

 



4

13
12

i
yiyS

 
 

получено S
2
=130487. 

 

Таблица 1 Условия экспериментов 

Фактор Код 

Уровни варьирования 

-1,414 -1 0 1 +1,414 

Интервал 

варьирования, 

∆ 

Температура 

эмульсии, С 
Х1 4 20 60 100 116 40 

Содержание 

воды, % 

Х2 

 
0 6 18 30 36 12 

Содержание 

эмульгатора, % 

Х3 

 
0 2 6 10 12 4 

Количество 

капель воды в 

единице объема 

эмульсии, 

1/0.5см
3 

Х4 10 20 40 60 70 20 

 

 
Рис. 1 Диаграмма значимости факторов модели. 
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Проверка значимости коэффициентов модели определена по “порогам” 

значимости различных эффектов факторов hкS, где hк=tтаблСк (к=1; 2; 3),  tтабл 

– это табличное значение статистики Стьюдента, найденное для уровня 

значимости =0,05 и числа степеней свободы =3, tтабл(0,05; 3)=3,18 1. В 

результате получили для линейных эффектов факторов h1=3,180,05=0,712, 

для квадратичных эффектов h2=3,180,125=1,125, для эффектов 

взаимодействия факторов h3=3,180,0625=0,796. 

Проверка адекватности проводилась по критерию Фишера. Расчетное 

значение статистики Фишера  

 

583,5
130487

2,728518

2

2


S

остS

р
F

, 

 

что меньше табличного значения Fтабл(0,05; 19; 3)=8,667. Поэтому 

полученная модель адекватна истинной зависимости и с достоверностью 0,95 

может использоваться для анализа и прогноза. 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшее влияние на 

теплоту сгорания оказывает фактор Х2 – содержание воды в эмульсии. 

Очевидно, что с увеличением объема дискретной фазы воды теплота 

сгорания водо-мазутной эмульсии снижается, что и отражено качественно и 

количественно в результатах экспериментов. Следует отметить, что при 

сжигании топлива эта зависимость проявляется иначе. В процессе 

диспергирования ВТЭ капли воды при вскипании, разрываясь, оказывают 

дополнительное воздействие на процесс дробления. В результате этого 

образуется поток с большой дисперсностью. В свою очередь, капли меньших 

размеров быстрее испаряются и факел становится более коротким. Таким 

образом, сжигание происходит эффективнее с меньшими химическим и 

механическим недожогами. Поэтому, несмотря на заметное снижение 

теплоты сгорания ВТЭ при увеличении содержания в ней воды, вода, 

безусловно, оказывает положительный эффект.  

Следующий по степени влияния на теплоту сгорания фактор – Х1 – 

температура эмульсии. С повышением температуры эмульсии увеличивается 

теплота сгорания, поскольку меньше энергии затрачивается на нагрев 

топлива. 

В наших экспериментах в качестве эмульгатора использовано дизельное 

топливо (фактор Х3), которое выполняло еще и функцию пластификатора. 

При предварительном грубодисперсном эмульгировании с последующим 

охлаждением эмульсии наблюдалась следующая закономерность. При 

снижении температуры до 60С изменялась структура мазута и вода 

“выжималась” в крупные капли, которые затем сливались в промежуточные 
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слои. При добавлении дизельного топлива до 10% это явление не 

наблюдалось. Таким образом, наличие дизельного топлива в ВТЭ повышало 

устойчивость эмульсии, что в свою очередь сказывалось и на теплоте 

сгорания. Кроме того, дизельное топливо само по себе является в данном 

случае высококалорийной добавкой к топливу. 

Фактор Х4 – количество капель воды в единице объема – определяет 

дисперсность эмульсии. Очевидно из вышесказанного, что повышение 

степени дисперсности способствует увеличению теплоты сгорания, но, 

скорее всего, косвенно. 

Влияние коэффициентов при квадратичных факторах отражает скорее 

всего особенности выбора диапазона изменения варьируемых величин 

факторов. Таким образом при смещении коэффициентов при факторах были 

бы иными. Поэтому закономерности y=f(Х1
2
, Х2

2
, Х3

2
, Х4

2
, Х1Х2, Х1Х3, 

Х1Х4, Х2Х3, Х2Х4, Х3Х4) опускаем. 

 

Выводы 

Из полученной модели следует, что с увеличением температуры 

эмульсии на 40 теплота сгорания увеличивается на 201, 08 ккал/кг. 

С увеличением содержания эмульгатора на 4% теплота сгорания 

увеличивается на 550,25 ккал/кг. 

С увеличением количества капель воды в единице объема эмульсии 

теплота сгорания уменьшается на 321, 96 ккал/кг. 

Увеличение содержания воды на 12% при одновременном увеличении 

содержания эмульгатора на 4% приводит к уменьшению теплоты сгорания на 

653 ккал/кг. И наоборот, при тех же условиях уменьшения воды на 12% 

приводит к увеличению теплоты сгорания на 653 кал/кг. 

Все эти выводы верны в условиях проведения эксперимента. 
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ЛИТЕЙНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ХРОМИСТЫЕ ЧУГУНЫ 
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Национальный технический университет Украины 
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Експериментально підтверджена можливість існування розплавів 

системи Cu – Fe – Cr – C у вигляді двох рідких фаз: фази на основі міді та 

(Fe – Cr – C) фази. Вкраплення «мідної» фази, розподілені в (Fe – Cr – C) 

розплаві, є перешкодами для росту первинних карбідів при кристалізації, 

що сприяє їх подрібненню та дозволяє отримувати хромисті зносостійкі 

чавуни з поліпшеними показниками оброблюваності різанням 

 

Экспериментально подтверждена возможность существования 

расплавов системы Cu – Fe – Cr – C в виде двух жидких фаз: фазы на 

основе меди и (Fe – Cr – C) фазы. Включения «медной» фазы, 

распределенные в (Fe – Cr – C) расплаве, являются препятствиями для 

роста первичных карбидов при кристаллизации, что способствует их 

измельчению и позволяет получать хромистые износостойкие чугуны с 

улучшенными показателями обрабатываемости резанием 

 

The possibility of Cu – Fe – Cr – C melts existence in two liquid phases 

form (copper based and (Fe – Cr – C) phases) has been experimentally 

confirmed. Dispersed in (Fe – Cr – C) melt «copper» phase inclusions, are 

obstacles to growth of primary carbides during solidification. That is why 

«copper» phase inclusions provide primary carbides reduction and allow to 

obtain a wear – resistant chromium cast irons with improved machinability 

 

Хромистые белые чугуны (сплавы системы Fe – Cr – C) являются 

одними из наиболее перспективных износостойких литейных сплавов. 

Однако одним из существенных недостатков хромистых чугунов, как 

конструкционного материала, является неудовлетворительная 

обрабатываемость резанием. Это связано с наличием в структуре крупных 

по размерам первичных карбидов. Одним из перспективных методов 

измельчения карбидной составляющей может быть искусственное 

создание в расплаве неоднородностей (как твердых, так и жидких), 

которые существуют в виде самостоятельной дисперсной фазы. При 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

980 

 

кристаллизации эти включения будут служить препятствиями для роста 

первичных карбидов. Для случая жидких неоднородностей представляется 

рациональным применение систем монотектического типа, диаграммы 

состояния которых характеризуются наличием области двухфазного 

состояния расплавов, а необходимым элементом технологического 

процесса получения заготовок из износостойкого сплава является 

эмульгирование двухфазного расплава [1]. Относительно хромистых 

чугунов износостойкой основой будет (Fe – Cr – C) матрица, а включения 

дисперсной фазы обеспечат измельчение карбидной составляющей, что 

позволит улучшить обрабатываемость резанием [2]. 

Результаты исследований [3 – 5] свидетельствуют, что бинарные 

системы Cr – Cu и Fe – Cu можно отнести к системам монотектического 

типа. Причинами ограниченной взаимной растворимости компонентов 

указанных систем в жидком состоянии можно считать различие строений 

наружных электронных оболочек их ионов. Например, относительно 

системы Cr – Cu ионы Cu
1+

 с 3d
10

 сферически симметричными внешними 

электронными оболочками в расплаве образуют группировки, строение 

которых характеризуется координационным числом 12. Ионы Cr
6+ 

с 3р
6 
 

внешними ортогональными шестерками электронов в расплаве образуют 

группировки, строение которых характеризуется координационным 

числом 8 [6]. 

Результаты анализа термодинамических параметров фаз [3 – 5] 

позволяют заключить, что, строение расплавов систем Cr – Cu и Fe – Cu 

может изменяться в зависимости от состава. Однако концентрационная 

протяженность области двухфазного состояния расплавов предельно мала 

[3, 7]. Поэтому область расплавов, строение сиботаксических группировок 

которых описывается координационным числом 12, простирается вплоть 

до границ существования расплавов, строение областей локального 

порядка которых характеризуется координационным числом 8. 

Установлено, что дополнительное введение углерода в системы  

Cu – Fe и Cu – Cr позволяет существенно расширить концентрационную 

протяженность области двухфазного состояния расплавов, а четверная 

система (Fe – Cr – C) – Cu также является системой монотектического 

типа. Указанные выводы подтверждаются результатами 

экспериментального исследования методами седиментационного анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Для проведения седиментационного анализа в индукционной печи 

готовили расплав, состоящий из 50 объемн. % хромистого чугуна 

(16 мас. % Cr и 1,6 мас. % С) и 50 объемн. % меди. После расплавления 

шихты и интенсивного электромагнитного перемешивания в течение 10 

минут тигель с расплавом помещали в камерную печь, где в течение 20 
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минут изотермически выдерживали без перемешивания при температуре 

1400 
0
С. Затем из донной и верхней частей ванны отбирали пробы путем 

всасывания расплава в кварцевую трубку. Остаток металла вместе с тиглем 

охлаждали в баке с холодной водой. 

Установлено, что в ходе выдержки без перемешивания в расплаве 

протекают процессы седиментации: медь сосредотачивается в донной 

части тигля, а хромистый чугун – в верхней (рис. 1а). Указанный факт 

свидетельствует о том, что при температуре 1400 
0
С расплав пребывал в 

двухфазном состоянии, а при отсутствии перемешивания из-за различия 

величин удельных весов «медной» и (Fe – Cr – C) жидких фаз произошло 

расслоение. Этот вывод также подтверждается результатами исследования 

микроструктур образцов, полученных всасыванием расплава из донной и 

верхней частей тигля (рис. 1 б, в). По данным химического анализа 

установлено, что в жидкой (Fe – Cr – C) фазе растворяется около 3 мас. % 

меди, а в жидкой фазе на основе меди растворяется около 2 мас. % железа 

и до 0,1 мас. % хрома. Следует отметить, что при кристаллизации расплава 

в образце, отобранном из донной части тигля, железо и хром выделяются в 

виде дендритов (рис. 1 в). 

На термографических кривых ДСК (как при нагреве, так и при 

охлаждении) четко определяются тепловые эффекты (рис. 2), при 

температурах, близких к температурам превращений, происходящих в 

чистой меди и Fe – Cr – C сплаве соответствующего состава [8]. Это 

свидетельствует о практически независимой кристаллизации «медной» и 

(Fe – Cr – C) фаз, а, следовательно, – и о двухфазном состоянии 

(Fe – Cr – C) – Cu расплавов исследованных составов. 

Возможность перевода расплава в состояние эмульсии исследовали на 

(Fe – Cr – C) – Cu сплаве, который получали путем ввода в расплав 

хромистого чугуна (4,4 мас. % С и 16 мас. % Cr) меди в количестве 5 % от 

массы чугуна. Эмульгирование расплава происходило в результате 

электромагнитного перемешивания в ходе плавки в индукционной печи. 

Образцы для исследований получали методом закалки из жидкого 

состояния. Пробы отбирали всасыванием расплава в кварцевую трубку с 

последующим охлаждением в холодной воде. При такой интенсивности 

охлаждения процессы коалесценции и седиментация включений 

дисперсной фазы не успевают получить заметного развития. Поэтому при 

комнатной температуре фиксируется строение, близкое к строению 

расплава. 

Установлено, что структура исследованных образцов представляет 

собой «замороженную эмульсию» с дисперсной фазой, сформированной на 

основе вводимой добавки (рис. 3а, 4а, таб. 1). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 1 Структуры образцов, полученных из подвергнутого седиментации 

Cu – (Fe – Cr – C) расплава: а – продольный разрез слитка;  

б  – микроструктура образца, полученного всасыванием расплава из 

верхней части тигля; в – микроструктура образца, полученного 

всасыванием расплава из донной части тигля 
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а) 

 

 
б) 

 

Рис. 2 Термограммы ДСК (Fe – Cr – C) –  Cu сплава 

(чугун (4,4 % С, 16 % Cr) + 5% Cu): а – при охлаждении; б – при нагреве 

 

Следует отметить, что в образцах, полученных заливкой расплава в 

металлический кокиль, коалесценция и седиментация включений 

дисперсной фазы также не получают заметного развития, поэтому 

структура «замороженной эмульсии» сохраняется (рис. 3б, табл. 1; рис. 4б, 

табл. 2).  

В структуре хромистого чугуна медные включения, распределенные в 

(Fe – Cr – C) основе, являются препятствием для роста первичных 

карбидов при кристаллизации (особенно отчетливо этот эффект 

проявляется в структуре заэвтектических чугунов – рис. 3б).  
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а) х200                                                   б) 

 

Рис. 3 Структура образца из сплава, полученного вводом в расплав 

хромистого чугуна (16 % Cr, 4,4 % С) 5% меди: а – закалка из жидкого 

состояния; б – заливка в кокиль 

 

Таблица 1 Результаты локального микрорентгеноспектрального 

анализа в характерных точках структуры 

Обозначение 

точки 

Содержание элементов, мас. % 

Fe Cr Cu 

1 59,39 39,64 0,85 

2 92,24 1,27 5,17 

3 0,37 0,01 99,34 

 

 

 
а)                                                        б) 

 

Рис. 4 Структура образца из сплава, полученного вводом в расплав меди 

5% хромистого чугуна (16 % Cr, 1,6 % С ): а – закалка из жидкого 

состояния; б – заливка в кокиль 
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Таблица 2 Результаты локального микрорентгеноспектрального 

анализа в характерных точках структуры 

Обозначение 

точки 

Содержание элементов, мас. % 

Fe Cr Cu 

1 0,93 – 99,07 

2 70,80 6,77 22,43 

3 29,50 4,09 66,07 

4 3,24 2,04 86,79 

5 53,63 2,46 43,91 

 

Выводы 

Экспериментально подтвержден теоретически установленный факт 

возможности пребывания расплавов системы 

(Fe – Cr – C) – Cu в двухфазном состоянии. Эмпирически установлена 

возможность эмульгирования расплавов указанной системы и получения 

литых структур типа «замороженная эмульсия». Получены 

экспериментальные свидетельства того, что наличие медных включений в 

структуре износостойких хромистых чугунов способствует измельчению 

первичных карбидов. 
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АНАЛІЗ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ З ВИДІЛЕННЯМ СО2 

НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
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«Київський політехнічний інститут» 

 

Виробництво сталі є одним з найбільш енергоємних промислових 

процесів і відноситься до основного джерела викидів CO2. В роботі 

встановлено можливі шляхи вирішення даної проблеми та визначено 

подальші кроки в дослідженні  

 

Производство стали является одним из наиболее энергоёмких 

промышленных процессов и считается одним из основных источников 

выбросов СО2. В работе установлено возможные пути решения данной 

проблемы и определены дальнейшие шаги в исследовании 

 

Steel production is among the most energy-intensive industrial processes 

and is a very relevant source of CO2 emissions. In the paper, possible solutions 

to this problem are establishedand the next steps in the study are identified 

 

Вступ 

Металургійна промисловість є інтенсивним споживачем енергії та 

викопних видів палива. До того ж, є однією найбільшою промисловістю по 

викидам СО2. За оцінками ЄС27, 4 – 7 % від антропогенних викидів СО2 

припадають саме на цю промисловість [1, 2]. В березні 2007 року ЄС 

ухвалив комплексний підхід в питаннях щодо зміни клімату та 

відновлювальних джерел енергії, обравши за основну мету – боротьбу зі 

зміною клімату та збільшення безпечної енергії в ЄС.  Політичний курс 

Європи спрямований на досягнення країнами високої енергоефективності 

та зниження використання вуглецевих матеріалів. І як мінімум на 20 % 

скоротити викиди парникових газів, забезпечити збільшення на 20 % 

споживаної енергії від поновлювальних ресурсів та відповідно на 20 % 

скоротити первинну енергію у порівнянні з прогнозованим рівнем, який 

повинен бути досягнутий за рахунок підвищення ефективності 

використаної енергії. Таким чином ЄС планує скоротити викиди 

парникових газів на 80 – 95 % до 2050 року у порівнянні з 1990 р [1].  
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Постановка задач дослідження 

Метою роботи є встановлення оптимального рішення щодо 

зменшення викидів СО2 у навколишнє середовище. 

 

Методика проведення експериментів 

При проведенні дослідження було проаналізовано останні роботи 

вчених світу, які описані дослідниками Італії, Німеччини, Нідерландів.  

 

Результати досліджень 

Проаналізувавши літературні джерела встановлено, що в основному 

розглядаються два напрями вирішення проблеми з відхідними газами та 

втратами тепла, яке виділяється під час проходження відповідного процесу 

і може бути використане для зменшення витрат електроенергії. 

Запропоновані два альтернативні рішення, по-перше, модернізація 

технологій та устаткувань металургійного циклу, що функціонують на 

сьогоднішній день, а по-друге заміна старих процесів новими 

інноваційним технологіями. Ці технології базуються на збереженні енергії 

та зменшення викидів СО2. До них відносять: Corex/Finex виробництво 

чавуну, MIDREX та EnergIron/HYL – пряме відновлення заліза із окатишів 

в шахтній печі з використання відновленого газу, DSP (завод виготовлення 

металевих листів), який об’єднав у собі безперервну розливку та 

прокатний стан, що забезпечить зменшення витрат тепла при 

транспортуванні та CCS (вловлювання та утилізація вуглецю). 

В роботі [1] представлено розрахунок використаної енергії та викидів 

СО2 на тонну продукту, підприємств, які діють на сьогоднішній день в 

країнах Європи (табл. 1). Як видно, при проходженні перерахованих 

процесів виділяється значна кількість СО2, яка може бути утилізована та в 

подальшому відновлена та споживана у відповідному процесі.  

 

Таблиця 1 Розрахунок витрат енергії та викидів СО2 

Цех 
Пряма енергія,  

Дж/т 

Прямі викиди СО2, 

тСО2/т 

Доменна піч 12,3 1,23 

ККП -0,85 0,18 

ДСП 2,51 0,24 

 

При забезпеченні цехів необхідним обладнанням, з розрахунків 

встановлено, що утилізована енергія повністю відновлюється (табл. 2). 

При використанні інноваційних технологій, тільки в доменній печі з 

системою CCS та в Corex процесах залишаються викиди СО2 у навколишнє 

середовище (табл. 3). Хоча, якщо порівнювати з доменним процесом без 
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очисної системи, то викиди СО2 зменшуються на 1,05 тСО2/т, а доменна 

піч з відновленим колошниковим газом забезпечує повну утилізацію та 

відновлення газу (реалізація 2020 р.).  

 

Таблиця 2 Можливе скорочення споживання енергії та викидів СО2 

Процес Пряма енергія, Дж/т 
Прямі викиди СО2, 

тСО2/т 

Оптимізований процес 

агломерації – катунів – 

виробництва чавуну 

0,00 0,00 

ККП з утилізацією 

тепла та 

відновлюваним газом 

-0,9 -0,04 

Попередній підігрів 

брухту в ДСП 
-0,29 -0,037 

 

Таблиця 3 Розрахункові значення споживання енергії та викидів СО2 

при застосуванні інноваційних технологій 

Процес 
Пряма енергія,  

Дж/т 

Прямі викиди СО2, 

тСО2/т 

Corex 0,3 1,24 

Finex 4,45 -0,95 

Доменна піч з CCS 0,75 0,18 

Midrex -1,48 -0,997 

HYL -0,86 -0,95 

UlCORED -2,47 -0,92 

Доменна піч з відновленим 

колошниковим газом 
-1,23 -0,35 

HISARMA -1,57 -0,46 

 

Крім цих процесів планується запровадження інших процесів 

отримання чистого заліза, це процес UlCORED – пряме відновлення заліза 

із залізної руди, шляхом лугового електролізу (очікується запровадження 

до 2040 р.) та HISARMA – комбінований процес нагріву вугілля та 

часткового піролізу [3].  

Модернізація процесу, а також впровадження нових інноваційних 

технологій потребують досить великих інвестицій. Виходячи з цього, 

виробники будуть поставлені у складне становище і 

конкурентоспроможність підприємства буде залежати напряму від часу 

впровадження змін, що спрямовані на відновлення використаної енергії. 
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Висновки 

Таким чином, встановлено, що існує дуже багато варіантів 

спрямованих на зменшення викидів у навколишнє середовище і одним із 

них є відновлення використаної енергії. Оснащення металургійних 

підприємств системами очищення та утилізації викидів з подальшим їх 

розподіленням та поверненням у відповідні процеси виробництва надасть 

змогу забезпечити чисте довкілля та економію енергоресурсів. 
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Проведені лабораторні дослідження гідродинамічних потоків у обсязі 

проміжного ковша з використанням різних бокових отворів 

металоприймача. Показано, що гідродинаміка суттєво змінюється в 

залежності від обраної моделі металоприймача, завдяки чому 

розширюється арсенал технологічних прийомів в ході безперервної 

розливки сталі 

 

Проведены лабораторные исследования гидродинамических потоков в 

объеме промежуточного ковша с использованием разных боковых 

отверстий металлоприемника. Показано, что гидродинамика 

существенно изменяется в зависимости от выбранной модели 

металлоприемника, благодаря чему расширяется арсенал технологических 

приемов в ходе непрерывной разливки стали 

 

The laboratory investigations of hydrodynamic flows in the tundish volume 

using a different lateral openings of impact plate was conducted. It is shown that 

the hydrodynamics significantly varies depending on the chosen model of impact 

plate. This technology expands the arsenal of techniques in the steel continuous 

casting 

 

Вступ 

Підвищити продуктивність і якість металургійної продукції можна за 

рахунок створення нових і розвитку наявних агрегатів і машин даного 

комплексу. Особливе місце відводиться дослідженням, спрямованим на 

підвищення якості безперервнолитої заготовки. Одним з напрямків в цій 

галузі є створення металлоприймачів з ефективними системами розподілу 

потоків сталі в обсязі проміжного ковша. Для покращення чистоти 

безперервної відливки по оксидним включенням, розроблені технології на 

основі вивчення характеру руху потоків металу. Керування потоками 

металу через переливні пристрої або перегородки, при якому відбувається 

http://magnezit.ru/en/products/iron-and-steel/tundishes/data/?tab=2.1
http://magnezit.ru/en/products/iron-and-steel/tundishes/data/?tab=2.1
http://magnezit.ru/en/products/iron-and-steel/tundishes/data/?tab=2.1
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покращення чистоти металу по неметалевим включенням, особливо при 

низьких швидкостях розливки, в комбінації з аргонною завісою є дуже 

актуальним. 

 

Постановка завдань дослідження 

Метою даної роботи є дослідження, направлені на підвищення якості 

безпрервнолитної заготовки шляхом розвитку методів конструювання й 

створення проміжних ковшів МБЛЗ та їх елементів, зокрема 

металоприймачів, із ефективними системами розподілу потоків сталі в 

його обсязі. Стоять задачі дослідження існуючих теоретичних відомостей 

щодо суті процесів, які відбуваються при безперервній розливці сталі, 

створення власного методу вдосконалення технологічних операцій при 

безперервній розливці сталі на виробництві та проведення експерименту, 

що підтверджує викладені міркування. 

 

Методика проведення експериментів 

Для проведення лабораторних досліджень була створена модель 

проміжного ковша, виконаного з оргскла в масштабі 1:4 з 

металоприймачем відроподібної форми. Тип металоприймача, а також 

модель проміжного ковша обрані після аналізу виробничого досвіду ПАТ 

«ЄМЗ» та досліджень Смірнова О.М. в ДонНТУ [1]. 

В якості моделюючої рідини використовувалась вода, з огляду на  

практично однаковий показник кінематичної в’язкості між сталю та водою 

при температурах 1600 та 20 °С відповідно.  

Для контролю і отримання якісної оцінки ступеня перемішування 

потоків рідини в обсязі проміжного ковша було прийнято рішення 

використовувати підфарбовану чорнилом воду, а вимірювання 

здійснювати за допомогою фотометра КФК-3-01 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Фотометр з досліджуваними кюветами 
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Подача чорнильної рідини здійснювалася таким чином: над метало-

приймачем розташовувалася ємність, в яку заливали потрібну рідину.  

Дана ємність мала спеціальну гумову трубку, розташовану в нижній 

частині. На трубці розміщувався кран, що дозволяє або регулювати 

швидкість подачі рідини через неї, або повністю її перекривати. 

Відбір проб для вимірювання здійснювався наступним чином: брали 

довгу голку і з її допомогою відбирали 3 мл рідини з певних точок за 

обсягом промковша (рис. 2). Використання тонкої голки дозволило 

нівелювати будь стороннє втручання в гідродинамічні процеси, що 

відбуваються в ході експерименту. 

 

 
 

Рис. 2 Контрольні точки проміжного ковша 

 

Відібрана рідина містилася в спеціальні кювети для фотометрії зі скла 

К-8, після чого вони містилися в фотометр і вимірювався їх коефіцієнт 

пропускання світла (КПС).  

В якості порівняльного кювету використовувався ємність з 

дистильованою водою. Таким чином, КПС дистильованої води становить 

100 % (весь світловий потік пропускається), а КПС використовуваної 

чорнильної рідини - 0% (весь світловий потік не пропускається). Іншими 

словами, низький коефіцієнт світлопропускання означає, що в дану 

область здійснюється активна подача металу і в цій точці потрібне 

здійснення технологічних операцій з обробки сталі. 

Сам експеримент проводився наступним чином: 

1. Обсяг проміжного ковша заповнювався дистильованою водою (на 

30-40 %). 
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2. Над промковшем розташовувалася ємність з рідиною, 

підфарбованою чорнилом (КПС=0 %), а трубка, розташована знизу цієї 

ємності, розташовувалася в центрі металоприймача, та заглиблювалась під 

поверхню води на кілька сантиметрів. 

3. Одночасно відкривався кран з подачею чорнильної рідини, а також два 

крана для відводу рідини з промковша, що імітують струмки безперервного 

розливання. Діаметр трубки, використовуваної для подачі чорнильної рідини 

дорівнював 1 сантиметру, а трубок для відводу - 0,7 сантиметра. Таким чином, 

площа поперечного перерізу трубки для подачі чорнила становила 0,78 см
2
, а 

відведення - 0,77 см
2
. Враховуючи невелику тривалість проведення 

експерименту (трохи більше 2 хвилин), різниця в поперечних перетинах не 

привела до істотного підвищення рівня рідини в проміжному ковші. 

4. Фотознімки стану системи робилися на 30, 60, 90 і 120 секундах, а 

проби відбиралися через 5 секунд після зйомки. Експеримент проводили 3 

рази, змінюючи отвори в металоприймачі (рис. 3).  

 

   
а - експеримент № 1  б - експеримент №2  в - експеримент № 3  

 

Рис. 3 Схема розміщення отворів у бокових стінках металоприймача 

 

Результати досліджень 

Експеримент №1 (рис. 3а) продемонстрував, що найменші показники 

коефіцієнта пропускання спостерігаються в нижній частині проміжного 

ковша, що й обумовлено обраною комбінацією отворів в металоприймачі. 

Примітно, що перше падіння КПС в точці 4 (табл. 1) (біля вихідного отвору) 

спостерігається в проміжку між 30 і 60 секундами. Це говорить про те, що 

після початку розливання, метал знаходиться в обсязі проміжного ковша 

досить тривалий проміжок часу. Крім того, потоки металу 

розповсюджуються по низу (рис. 4). Таким чином, даний тип 

металоприймача може використовуватися для розливки сталі на нижніх 

температурних межах – нові потоки, що будуть надходити із металоприймача 

за рахунок трохи більшої температури будуть підігрівати метал.  
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 Таблиця 1 Результати експерименту №1 
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1 100 1 100 1 100 1 100 1 97 1 82 1 64 1 34 

1′ 100 1′ 100 1′ 100 1′ 100 1′ 98 1′ 82 1′ 64 1′ 34 

2 65 2 45 2 33 2 22 2 12 2 5 2 0 2 0 

2′ 64 2′ 45 2′ 33 2′ 21 2′ 12 2′ 5 2′ 0 2′ 0 

3 98 3 87 3 74 3 58 3 42 3 17 3 3 3 0 

3′ 98 3′ 87 3′ 73 3′ 58 3′ 43 3′ 17 3′ 3 3′ 0 

4 100 4 100 4 94 4 80 4 68 4 55 4 41 4 26 

4′ 100 4′ 100 4′ 95 4′ 80 4′ 68 4′ 55 4′ 40 4′ 27 

 

 
 

Рис. 4 Експеримент з трьома нижніми отворами 

 

Результати експерименту №2 (рис. 3б) демонструють, що передача 

рідини через великий отвір в металоприймачі здійснюється хвилеподібно 

(рис. 5). Приблизно така ж картина, хоч і більш «розмазана», спостерігається 

і в правій частині промковша. Примітно, що не в попередньому, не в 

наступному експерименті (теж з великим отвором) такої хвилеподібної 

передачі металу не відбувалося. Це може бути пов'язано з особливостями 
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гідродинаміки всередині металоприймача і вимагає більш детального 

вивчення в рамках наступних наукових робіт. Даний експеримент був 

повторений і у другому випадку також спостерігався зазначений хід процесу. 

 

 
 

Рис. 5 Фото передачі рідини через великий отвір в металоприймача 

 

Аналіз стану системи в проміжному ковші (рис. 6), а також отримані 

дані по коефіцієнту пропускання світла (табл. 2) вказують на те, що рідина 

протягом тривалого відрізку часу і досить рівномірно (знизу вгору) 

заповнює весь обсяг промковша. 

  

 
 

Рис. 6 Експеримент з великим середнім і нижнім маленьким отворами 
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Використання такої технології можливе при установці продувного 

блоку [2] та продувки імпульсами з метою їх попадання під кожну хвилю. 

Це дозволить скоротити витрати інертного газу та покращити ступінь 

усереднення металу за хімічним складом.  

 

Таблиця 2 Результати експерименту №2 
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1 96 1 91 1 85 1 76 1 66 1 52 1 34 1 12 

1′ 95 1′ 91 1′ 85 1′ 75 1′ 66 1′ 51 1′ 33 1′ 11 

2 82 2 71 2 60 2 49 2 36 2 24 2 10 2 0 

2′ 82 2′ 71 2′ 60 2′ 49 2′ 35 2′ 24 2′ 10 2′ 0 

3 98 3 93 3 87 3 74 3 58 3 42 3 17 3 3 

3′ 98 3′ 93 3′ 87 3′ 73 3′ 58 3′ 43 3′ 17 3′ 3 

4 100 4 100 4 100 4 96 4 87 4 64 4 52 4 36 

4′ 100 4′ 100 4′ 100 4′ 96 4′ 87 4′ 64 4′ 52 4′ 37 

 

Результати експерименту №3 (рис. 3в) показують, що потоки починають 

активно спливати в простір промковша з верхнього отвору (рис. 7). 

  

 
 

Рис. 7 Експеримент з великим середнім і верхнім маленьким отворами 
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Крім того, результати фотометра показують, що в проміжку часу до 

60-65 секунд частина обсягу промковша біля бічних стінок практично не 

омивається новими обсягами металу (табл. 3). Починаючи ж з 65 секунди 

проникнення потоків рідини в обсяг істотно зростає, що підтверджують і 

дані з фотометра: якщо за першу хвилину КПС в точках 3 і 3' падає з 100 % 

до 94 %, то за другу з 94 % до 90 %. На базі цього можна зробити 

висновок, що така конструкція отворів дозволяє утримувати метал трохи 

довше безпосередньо в металоприймачі, а, відповідно, може бути 

використана для технологічних операцій, що вимагають часу на 

розплавлення обробних реагентів (наприклад, порошкового дроту). Крім 

того, направлення потоків до поверхні може мати доцільність при обробці 

сталі шлаками або з метою вакуумування (наприклад, за технологією 

компанії British Steel [3]) 

 

Таблиця 3 Результати експерименту №3 
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1 54 1 35 1 21 1 7 1 1 1 0 1 0 1 0 

1′ 54 1′ 91 1′ 85 1′ 75 1′ 66 1′ 51 1′ 33 1′ 11 

2 100 2 94 2 88 2 81 2 72 2 60 2 41 2 12 

2′ 100 2′ 94 2′ 87 2′ 81 2′ 72 2′ 59 2′ 41 2′ 11 

3 100 3 100 3 98 3 94 3 85 3 64 3 39 3 9 

3′ 100 3′ 100 3′ 98 3′ 94 3′ 85 3′ 63 3′ 39 3′ 9 

4 100 4 100 4 100 4 97 4 86 4 65 4 52 4 37 

4′ 100 4′ 100 4′ 100 4′ 97 4′ 86 4′ 65 4′ 52 4′ 37 

 

Висновки 

Результати отриманих експериментальних досліджень безперервного 

розливання у проміжному ковші МБЛЗ показали доцільність застосування 

розроблених конструкцій металоприймача. Результати даної роботи 

можуть мати практичну значимість при модернізації МБЛЗ. Принцип 

створення моделі та проведення дослідження також може 

використовуватися у галузі освіти для підготовки студентів металургійних 

спеціальностей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ УТВОРЕННЯ ВИКИДІВ 

ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПЛАВКИ 
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Приведені результати дослідження утворення викидів забруднюючих 

речовин від ливарних плавильних печей на базі промислових даних. 

Визначено залежність між утворенням викидів шкідливих речовин та 

технологічними параметрами плавки, побудовано графіки залежності 

функцій відгуку від кожного з незалежних параметрів  

 

Приведены результаты исследования образования выбросов 

загрязняющих веществ от литейных плавильных печей на базе 

промышленных данных. Определена зависимость между образованием 

выбросов вредных веществ и технологическими параметрами плавки, 

построены графики зависимости функций отклика от каждого из 

независимых параметров  

 

There is shown the results of study of polluting air emission from casting 

melting furnaces on the base of industrial data. There is determined the 

dependence of polluting air emission on the technological parameters of melts, 

and dependence diagrams between response function and each on independent 

parameters are built 

  

Вступ 

Сучасні виробництва металургійного комплексу не являються 

екологічно чистими та в значній мірі забруднюють навколишнє 

середовище. Тому основними завданнями в області екології є створення на 

металургійних підприємствах нешкідливих, безпечних і сприятливих умов 

праці. Рішення цих проблем потребує принципово нових наукових 

розробок, які б сприяли забезпеченню зменшення викидів шкідливих 

речовин на етапі проектування або реконструкції виробництва. 
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Постановка задач дослідження 

Тому метою даної роботи було встановлення залежності викидів 

шкідливих речовин в процесі плавки від вихідних технологічних 

параметрів. 

У зв'язку з актуальністю питання в роботі були проведені дослідження 

утворення викидів забруднюючих речовин від плавильних печей з метою 

визначення можливості математичного моделювання процесу. Одночасно 

були вивчені виробничі умови утворення викидів забруднюючих речовин, 

ознайомлення з якісним і кількісним складами викидів, санітарно-

гігієнічними і іншими характеристиками, що вже є на виробництві. 

Виходячи з аналізу стану охорони праці та навколишнього 

середовища в ливарному виробництві в розрахункові дані для 

прогнозування екологічного стану включені наступні шкідливі речовини: 

X – пил неорганічний з вмістом SiO2 20-70%; N – діоксид азоту (NO2); S – 

сірки діоксид (SO2); C – оксид вуглецю (СО)[1]. 

При цьому важливими технологічними досліджуваними факторами, 

що впливають на показники процесу визначені: вміст хімічних елементів 

вуглецю, кремнію, сірки, фосфору, марганцю в сплаві в відносних 

одиницях; об’єм плавки (Q), кг; температура плавлення металу (T), 
о
С; 

частка металевого брухту в шихті q/Q; частка зворотних відходів в шихті 

m/Q. 

Результатом проведеної роботи стала розробка математичної моделі 

процесу, аналіз отриманих даних і перевірка отриманих регресійних 

моделей побудовою графіків. 

 

Методика проведення експериментів 

Вивчали вплив технологічних параметрів плавки чавуну на кількість 

викидів шкідливих речовин [2]. 

Планування експерименту зводилося до побудови матриці, що 

визначає зміну досліджуваних чинників при кожному досліді [3]. Заміри 

викидів забруднюючих речовин проводили в період розплавлення шихти і 

витримки рідкого металу. Для проведення намічених досліджень 

використано планування типу 2
8-4

, для реалізації якого провели 2 серії 

дослідів по 16 експериментальних плавок і було вивчено вплив вмісту 

хімічних елементів у сплаві, об’єму плавки, частки металевого брухту та 

зворотних відходів в шихті на кількість викидів, при цьому незалежних 

чинників було 8, функцій відгуку – 4 [4].  

 Матриця планування експерименту наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 Матриця планування експерименту для вивчення впливу 

параметрів процесу плавки чавуну на кількість викидів шкідливих речовин 

Рівні варіювання 

вивчаємих факторів 

Вивчаємі фактори 

С 

в % 

Si 

в % 

S 

в % 

P 

в % 

Mn 

в % 

Q   

в кг 
q/Q m/Q 

Основний рівень (0) 3,25 1,95 0,08 0,15 0,75 500 q/Q m/Q 

Інтервал варіювання 0,25 0,25 0,02 0,07 0,25 50 0,5 0,2 

Верхній рівень (+1) 3,5 2,2 0,1 0,22 1,0 550 0,2 0,1 

Нижній рівень (-1) 3,0 1,7 0,06 0,08 0,5 450 0,7 0,3 

Кодове 

позначення 

змінних 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

№ плавок 

за планом 

типу 2
8-4

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

−1 

−1 

−1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

+1 

+1 

−1 

−1 

+1 

+1 

−1 

−1 

−1 

−1 

+1 

+1 

№ плавок 

на 

основному 

рівні 

17 

18 

19 

20 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Помилки експерименту визначалися за результатами чотирьох плавок 

на основному рівні, тобто при середніх значеннях незалежних змінних.  

Обробка результатів експерименту проведена за допомогою 

регресійного аналізу, при цьому вміст хімічних елементів в чавуні 

коригувався за фактичним значенням в кожній плавці. Точність рівнянь 

регресії перевірена на серії контрольних плавок. Середні відхилення між 

розрахунковими і фактичними даними знаходяться в межах помилки 

експерименту. 
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Встановлено кількісний зв'язок між утворенням викидів шкідливих 

речовин і технологічними параметрами плавки. 

 

Результати досліджень 

Мінімальні і максимальні величини вивчаємих факторів та 

контролюємих показників наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 Результати замірів викидів 

 

Вивчаємі фактори 
Контролюємі 

показники, кг/т 

С 

в % 

Si 

в % 

S 

в % 

P 

в % 

Mn 

в % 

Q   в 

кг 
q/Q m/Q SiO2 NO2 SO2 СО 

min 3,4 2,0 0,022 0,079 0,54 2500 0,5 0,3 65,74 8,25 10,23 205,9 

max 3,65 2,28 0,025 0,082 0,65 2850 0,6 0,3 92,43 10,25 15,26 226,0 

 

За основу були взяті моделі типу «повний квадрат», тобто такі, що 

включають в якості регресорів лінійні члени, квадрати та взаємодії. Деякі взаємодії 

були відразу виключені, оскільки були лінійними комбінаціями інших факторів. 

Була проведена покрокова селекція регресорів шляхом виключення їх 

з повної моделі. 

Отримані наступні рівняння регресії: 

 

Q Mn  0.0268412 - Q  Si0.0092321 - Q  C 0.030421

 P  C 818.036 - Mn  83.0813  P  3054.44  157.922-  SiO 2
2




                 (1) 

R
2
 = 92.8607 

 

Q Mn   0.0899621  Q  P  1.88788  P  Si  6854.86 

 Q  C  0.056838  - P  C  1875.61  P  161864.0  -S 0.00183783 

 Si  56.5909 Mn   228.164 - Si  793.505 - 906.062  NO

22

2

2







     (2) 

R
2
 = 66.2816 

 

Mn  C  544.432  Si  C  152.761 - 

-S  34.927 Mn   1958.83 - S  839.16  - Si 543.956  44.8578  SO 2

2




     (3) 

R
2
 = 37.4614 

 

       Mn         P  44116.1  -Mn  Si  710.347-Mn   C  1416.38

  P  C  9990.31- Si  95.2158  Q  0.0539086  P  64419.4  2671.94-   CO 2




 (4) 

R
2
 = 42.2346 
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При цьому рівняння регресії 3, 4 (для SO2 та CO) мають низьке 

значення коефіцієнта R
2
<0.5, так що цей опис не можна вважати вдалим. 

Рівняння регресії 1,2 ( для ЅіО2 та NO2) мають спільну рису – фактор 

Q входить в них в основному не самостійно, а в складі взаємодій. Тобто 

можна вважати, що його величина посилює дію інших факторів (елементів 

хімічного складу). 

Для наочної демонстрації впливу окремих чинників в 

багатофакторних моделях були побудовані графіки залежності функцій 

відгуку від кожного з незалежних параметрів в межах їх області 

визначення. Останні параметри при цьому фіксувалися в деяких 

заздалегідь заданих значеннях (мінімальному, максимальному або 

середньому), також в межах області визначення. 

На кожному графіку приведені три криві (min, middle, max), для яких 

значення фіксованих параметрів мінімальні, середні і максимальні 

відповідно.  

 

 

 
 

Рис. 1 Залежність викидів NO2 від вмісту вуглецю 

 

 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

1004 

 

В рівнянні 1 модель дає хороший опис, коефіцієнт кореляції більше 

0,9, графіки добре лягають в область значень. Залежність викидів ЅіО2 від 

C, P та Q лінійна, монотонне зростання. Залежність від Si лінійна, 

монотонне спадання. Залежність від Mn квадратична, монотонне 

зростання. 

В рівнянні 2 модель дає непоганий опис, графіки лягають в область 

значень. Залежність викидів NO2 від C лінійна. Характер її залежить від 

величини Q – при мінімальному Q має місце зростання, при середньому і 

максимальному – спадання. Тобто виражена залежність від взаємодії C і Q. 

(рис.1). 

Залежність від Si квадратична, в районі точки 2.16 є мінімум (рис.2). 

 

 

 
 

Рис. 2 Залежність викидів NO2 від вмісту кремнію 

 

Залежність від S квадратична, монотонне зростання. Значення 

коефіцієнта при S
2
 досить невелике, і на графіку видно, наскільки мало 

змінюється значення NO2 при зростанні S (рис.3). 

Залежність від P квадратична. Характер її неоднозначний – для кривої 

min має місце монотонне спадання, для кривої max – зростання, для кривої 

middle – максимум в районі 0.083. Тобто залежність від P проявляється як 

залежність від взаємодії P з іншими факторами. (рис.4). 
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Рис. 3 Залежність викидів NO2  від вмісту сірки 

 

 

 
 

Рис. 4 Залежність викидів NO2 від вмісту фосфору 
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Залежність від Mn лінійна, характер її залежить від взаємодії з Q – для 

мінімального значення Q має місце монотонне спадання, для середнього і 

максимального – монотонне зростання (рис.5).  

 

 
 

Рис. 5 Залежність викидів NO2 від вмісту марганцю 

 

Залежність від Q лінійна, монотонне зростання. При цьому тангенс 

кута нахилу прямої неоднаковий і залежить від взаємодії з іншими 

факторами (рис.6). 

В рівнянні 3 модель дає не дуже гарний опис, коефіцієнт кореляції 

нижче 0.5, хоча графіки добре лягають в область значень. 

Залежність від C лінійна. Характер її залежить від взаємодії з іншими 

факторами. Крива min показує спадання, крива max – зростання, крива 

middle – майже постійне значення. 

Залежність від Si лінійна. Характер її неоднозначний і обумовлений 

взаємодією з іншими факторами – для кривих min middle зростання, для 

кривої max – зменшення, причому кут нахилу у кривих min middle різний. 

Залежність від S квадратична, монотонне спадання. 

Залежність від Mn лінійна, характер її неоднозначний і обумовлений 

взаємодією з іншими факторами – для кривих min middle зростання, для 

кривої max – зменшення, причому кут нахилу у кривих min middle різний. 

В рівнянні 4 модель дає не дуже гарний опис, коефіцієнт кореляції 

нижче 0.5, хоча графіки добре лягають в область значень. 
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Рис. 6 Залежність викидів NO2  від об'єму плавки 

 

Залежність від C лінійна. Характер її залежить від взаємодії з іншими 

факторами. Крива min показує спадання, криві middle max – зростання. 

Залежність від Si квадратична. Характер її неоднозначний і 

обумовлений взаємодією з іншими факторами – для кривих min зростання, 

для кривої max – спадання, кривий middle є мінімум в районі значення 

2.28. 

Залежність від P лінійна, характер її неоднозначний і обумовлений 

взаємодією з іншими факторами – для кривих min middle зростання, для 

кривої max – зменшення, причому кут нахилу у кривих min middle різний. 

Залежність від Mn лінійна, монотонне спадання для всіх кривих, хоча 

і з різними тангенсами кутів нахилу (що свідчить про вплив взаємодії з 

іншими факторами) . 

Залежність від Q лінійна, зростання. 

 

Висновки 

В результаті проведених наукових досліджень встановлено наступне:  

- визначено залежність між утворенням викидів шкідливих речовин 

від плавильних печей та технологічними параметрами плавки, при цьому 

вміст фосфору, сірки, частка металевого брухту в шихті q/Q та частка 

зворотних відходів в шихті m/Q.незначно впливають на кількість викидів в 

зв’язку з малим інтервалом варіювання; 
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- розроблено математичну модель процесу утворення викидів; 

- побудовані графіки залежності функцій відгуку від кожного з 

незалежних параметрів. 

Розроблена математична модель, що зв'язує кількість викидів 

шкідливих речовин в атмосферу від плавильних ливарних печей з 

параметрами процесу плавки можливо застосовувати при розрахунку 

вентиляції, реконструкції виробництва та розрахунку і узгодженні 

гранично допустимих показників викидів. 

 

Література 

1. Шалевская И. А., Гутько Ю. И. Расчет выбросов загрязняющих веществ в 

литейном производстве // Металл и литье Украины– 2011. – №5. –  с.22-24. 

2. Технические и экономические основы литейного производства // Под ред. В. 

М. Шестопала.-  М. - «Машиностроение» - 1974 - с. 48-64. 

3. Черный А. А. Математическое моделирование в литейном производстве // 

Учеб. пособие – Пенза – 2006 – с. 73-74.  

4. Шалевская И.А., Гутько Ю.И.,Тарасевич Н.И., Токарева О.А. Прогнозирование 

образования выбросов вредных веществ из литейных плавильных печей // Металл и 

литье Украины– 2014. – №9. –  с.22-27. 

 

 

  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

1009 

 

УДК 669.02/.09 

 

ВИРОЩУВАННЯ КРУПНИХ ПРОФІЛЬОВАНИХ 

МОНОКРИСТАЛІВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ 

 

В. О. Шаповалов, М. В. Пікалов 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

У статті описано переваги використання монокристалів 

тугоплавких металів. Розглянуто декілька способів їх отримання. 

Наведені переваги та недоліки цих способів. Запропоновано напрям 

майбутніх досліджень 

 

В статье приведены преимущества использования монокристаллов 

тугоплавких металлов. Рассмотрено несколько способов их получения. 

Приведены преимущества и недостатки этих способов. Предложено 

направление будущих исследований 

 

The article describes the advantages of using single crystals of refractory 

metals. Considered several methods for their preparation, the advantages and 

disadvantages of these methods. Proposed direction for future research 

 

Вивчення монокристалів тугоплавких металів несе як практичний, так 

і теоретичний інтерес. Найкраще властивості речовини проявляються в 

монокристалічному стані. Монокристали тугоплавких металів незамінні 

при дослідженні структури і виявленні нових властивостей металів і 

сплавів, встановлення їх взаємозв'язку. 

Висока пластичність і стійкість форми, опір повзучості, підвищена  

стабільність при опроміненні, термоциклічних навантаженнях, висока 

стійкість до впливу парів і розплавів лужних металів, краща, у порівнянні з 

полікристалами, сумісність з ядерним паливом, відсутність газовиділення 

при роботі у вакуумі збереження незмінності форми при високих 

температурах – такий далеко неповний зміст властивостей, характерних 

монокристалам тугоплавких металів. 

Монокристали молібдену та вольфраму використовують в 

електронній та світлотехнічній промисловості. Необхідні технологічні 

властивості для цього мають спечені молібден і вольфрам, але вони далеко 

не завжди вiдповiдають умовам по чистоті, газовиділенню, стабільності 

властивостей і т. п. Більш чистими по домішкам проникнення являються 
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вольфрам і молібден дугової вакуумної плавки. Однак маючи високу 

температуру переходу з пластичного стану в крихкий, їх доводиться 

нагрівати до значних температур, при яких проходить значне забруднення 

металу домішками. Низькі температури деформації монокристалів 

вольфраму та молібдену забезпечують збереження чистоти для отримання 

якісних пластичних напівфабрикатів. 

На сьогодні існує багато способів отримання монокристалів. 

Вирощування монокристалу може проходити з розплаву, пару, при 

рекристалізації та з використанням різних методів. 

Умови, при яких проходить ріст  монокристалів  у твердій  фазі,       

принципово відрізняються від тих умов,  які діють при рості кристалів із 

розплаву або пару. У цьому випадку поверхня кристалу, що росте, не 

зіштовхується з вільними атомами і молекулами, а повинна захоплювати 

частинки із прилеглих шарів оточуючої матриці, яка  має кристалічну 

будову, в котрій кожний із атомів займає конкретне положення.  

Серед значної  кількості  рідкофазних способів отримання металічних 

монокристалів одне з найвагоміших місць займає метод  плаваючої зони 

або зонної плавки. Розробка цього способу дала можливість отримувати 

монокристали тугоплавких металів,  які до   цього  моменту вирощувались 

виключно з допомогою рекристалізаційних способів.  Електронно-

променевий нагрів дає ряд переваг у порівнянні з іншими способами  

нагріву:  фокусування потоку електронів забезпечує концентрацію енергії 

нагріву у вузькій області зразка, що розплавляється,  високий К.К.Д.,  

високу концентрацію потужності, безінерційність регулювання нагріву. 

Недоліком такого способу є його складність та підвищена вірогідність 

виходу з ладу установки. 

Використання плазмово-дугового способу нагріву при вирощуванні 

монокристалів було викликано необхідністю  отримання  монокристалів  

тугоплавких  металів  та сплавів більших розмірів та  подальшого  

підвищення  їх  чистоти, ідеальності кристалічної будови. Використовуючи 

для вирощування із розплаву монокристалів тугоплавких металів 

плазмовий нагрів,  отримують значний перегрів великої маси розплаву,  

оточеного оболонкою інертного газу.  Процес  вирощування монокристалів 

проходить,  як правило,  без тигля. При  цьому значною  перешкодою  для 

отримання монокристалічних зливків   великих розмірів є розтікання 

розплаву.   

Спосіб отримання монокристалів із порошкоподібних вихідних 

матеріалів використовується і при вирощуванні монокристалів 

тугоплавких  металів.  Можливість  використання порошку дозволяє 

виключити ряд технологічних  операцій, пов'заних  з  приготуванням 

компактного матеріалу,  таких як пресування , спікання, зварювання 
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штабиків, отримання із них прутків шляхом ротаційного кування.  Дані 

монокристали мають біль високу чистоту по вуглецю.  До недоліків можна 

віднести  залежність  ідеальності кристалографічної  структури від форми 

та розміру порошку, можливість потрапляння у тіло монокристала  

нерозплавлених  частинок порошку, ускладнення технологічного 

обладнання, обмеження геометричних розмірів монокристалів. 

Обмеження геометричних розмірів монокристалів обумовлюється 

силами поверхневого натягу, нездатними утримувати необхідні для 

формування більш крупних кристалів об,ємів рідкого металу. Це 

приводить до стікання ванни, при цьому порушується процес росту 

кристалу  і в ньому з’являються структурні дефекти. 

Дана проблема була вирішена розробкою в Інституті 

електрозварювання ім. Є.О.Патона плазмово-індукційного способу 

вирощування монокристалів. 

Сутність способу полягає у тому, що ванна рідкого металу 

утримується високочастотним полем індуктора, яке до того ж дозволяє 

гнучко керувати температурним полем вирощуваного кристалу. 

З’являється можливість значно зменшити температурний градієнт.  

 

 
 

Рис. 1 Принципова схема плазмово-індукційного вирощування 

профільованих монокристалів тугоплавких металів: 

1 - локальна металева ванна; 2 - крапля металу; 3 - монокристалічна           

затравка; 4 - плазмотрон; 5 - витратний пруток; 6 - індуктор;  

7 - механізм подачі прутків; 8- секційна водоохолоджувана стінка 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

1012 

 

Затравка розташовується відповідно до необхідної кристалографічної 

площини на водоохолоджуваному піддоні, який знаходиться в зоні дії 

високочастотного поля індуктора. Внутрішні контури індуктора 

повторюють форму майбутнього кристалу.  Формування монокристала 

відбувається шар за шаром за рахунок переплаву прутків при зворотно-

поступальному русі  плазмотрона .  По мірі наплавлення шарів піддон 

опускається донизу, зберігаючи рівень наступного формуємого шару 

постійним відносно індуктора. 

При вирощуванні монокристалів молібдену, вольфраму та ін. 

тугоплавких металів, як правило, використовуються гази аргону або 

суміші аргону з гелієм. 

Перевагами цього способу є краще рафінування, відсутність контакту 

з тиглем, більші можливості контролю вирощування кристалу.  А 

головною перевагою є можливість вирощування профільованих 

монокристалів тугоплавких металів великих розмірів. 

Недоліком цього способу є те, що при збільшенні розмірів 

вирощуваного кристалу зростає ризик виникнення пробоїв між індуктором 

і кристалом. 

Висновок: вирощування монокристалів тугоплавких металів на 

сьогодні є досить актуальною темою. Хоча сфера їх застосування досить 

вузька, проте не можна нехтувати матеріалами з унікальними 

властивостями. Потрібно удосконалювати обладнання для вирощування 

монокристалів так, щоб процес був максимально гнучким та керованим, а 

вартість вирощування монокристалу була мінімальною, і тоді ці матеріали 

знайдуть ще більш широке застосування. 

Кроком назустріч до цього став спосіб плазмово-індукційного 

вирощування монокристалів. 
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УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ МЕТАЛУ В ПРОЦЕСІ 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ КРУПНОГО ЗЛИВКУ 

 

В. О. Шаповалов, М. П. Почечун 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

У роботі стисло розглянуто способи одержання крупних зливків за 

допомогою традиційної металургії та електрометалургії. Запропоновано, 

з метою покращення якості крупного зливку, застосовувати пошарове 

наплавлення металу. 

Отримано експериментальні зразки розмірами 200*200*150 мм. 

Аналіз зразків показав, що вони характеризуються дрібнозернистою 

структурою по всьому поперечному перерізу. Розмір зерна відповідає 9 

балу. Проведено випробування зразків на розрив та ударну в’язкість. 

Робота спрямована на подальше дослідження способу пошарового 

наплавлення крупного зливку 

 

В работе кратко рассмотрены способы получения крупных слитков с 

помощью традиционной металлургии и электрометаллургии. 

Предлагается с целью улучшения качества крупного слитка, применять 

послойную наплавку металла. 

Получены экспериментальные образцы размерами 200 * 200 * 150 мм. 

Анализ образцов показал, что они характеризуются мелкозернистой 

структурой по всему поперечному сечению. Размер зерна соответствует 

9 баллу. Проведены испытания образцов на разрыв и ударную вязкость. 

Работа направлена на дальнейшее исследование способа послойной 

наплавки крупного слитка 

 

In this paper we briefly discuss methods of producing large ingots by 

conventional metallurgy and electrometallurgy. It is proposed to improve the 

quality of a large ingot, used layered metal deposition.  

Was obtained experimental samples dimensions 200 * 200 * 150 mm. 

Analysis of samples showed that they are characterized by fine grain structure 

throughout the cross section. The grain size corresponds to 9 points. The 

samples were tested at break and toughness. 

The work aims to further study the method layered surfacing large ingot 
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Розвиток енергетичного і важкого машинобудування, 

суднобудування, а також металургійної техніки супроводжується 

збільшенням одиничної потужності енергетичних установок, що в свою 

чергу вимагає виготовлення великогабаритних, а часом унікальних 

виробів, роторів турбін і генераторів, бандажів, прокатних валків, валів для 

силових агрегатів великої потужності, а також інших великих виробів. У 

зв'язку з цим останнім часом у світі відзначена тенденція зростання 

кількості виробів, виготовлених із злитків масою 100-200 т, а також 

освоюється випуск унікальних поковок із 300-400 тонних сталевих злитків 

і більше. При цьому на міжнародному ринку великих ковальських злитків 

можна виділити наступні основні тенденції: 

- підвищення вимог до якості, службовим і вагових характеристиках 

злитків; 

- збільшення потреби в злитках із спеціальних марок сталі та зі 

спеціальними властивостями. 

Україна виробляє різноманітне обладнання для важкої промисловості, 

енергетики (електромотори, турбіни, потужні трансформатори), 

залізничного транспорту (локомотиви, вантажні вагони), гірничодобувної 

промисловості (екскаватори, бульдозери, вугільні комбайни), металургії 

(сталеплавильні агрегати, МБЛЗ, прокатні стани), автотранспорту 

(вантажівки, автобуси, легкові автомобілі), цивільної авіації (пасажирські 

літаки, авіаційні двигуни) і сільського господарства (трактори, 

сільгосптехніка) і т. п. Стратегічним напрямком промислової політики 

України є нарощування експортного потенціалу в пріоритетних галузях, 

таких, як авіабудування, суднобудування , енергомашинобудування, важке 

і металургійне машинобудування та ін. На частку машинобудівного 

комплексу в Україні припадає майже 13,4% від загального обсягу 

промислової продукції. На сьогоднішній день стратегічним завданням в 

галузях важкого машинобудування є прискорене проведення реконструкції 

та модернізації технологічного обладнання заводів і підвищення якості 

продукції відповідно до вимог світового ринку. 

Вимоги до якості великих злитків безперервно ростуть разом із 

зростанням вимог до надійності одержуваних з них 

виробів. Неоднорідність розмірів, форми і розподілу кристалів в обсязі 

злитка, пористість і хімічна неоднорідність є основними проблемами при 

отриманні якісного злитка [1]. 

Очевидно, що розвиток сталеплавильного комплексу для виробництва 

великого ковальського злитка є досить актуальним і перспективним, тому 

що забезпечує випуск продукції з високою доданою вартістю, яка 

збільшується від злитка до поковки і готового виробу. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. НТУУ «КПІ», Київ, 2016 

 

1015 

 

Основні складності при отриманні крупних зливків викликані 

процесами, що протікають при кристалізаціі. В першу чергу це лікваційні 

процеси, які проявляються  більшим чином при збільшенні діаметра 

зливку, і відповідно об’єму металевої ванни [2]. 

Сьогодні для управління структурою зливка застосовуються вакуумно-

дуговий, плазмово-дуговий, електронно-променевий та електрошлаковий 

переплави. Але кристалізаційні процеси в наведених вище переплавах 

практично однотипні. Управління процесом зводиться до управління 

швидкістю переміщення та формою фронту кристалізації, які залишилися 

все більше взаємопов’язані з діаметром виплавляємого зливку [3]. 

В зв’язку з тим, що якість металу погіршується зі збільшенням 

діаметру зливка виплавленого традиційними способами, то існує 

необхідність створення принципово нового способу переплаву. 

Для покращення структури і запобігання лікваційних процесів у 

зливку, що виплавляється, необхідно щоб метал кристалізувався з високою 

швидкістю з порівняно невеликих об’ємів рідкого металу. Для цього було 

застосовано спосіб при якому металева ванна займає лише невелику 

частину поперечного перерізу зливка. При переміщенні ванни з певною 

швидкістю по наплавляємій поверхні відбувається пошарове формування 

зливку. Мала за обсягом, локальна ванна при переміщенні з великою 

швидкістю по заданій траєкторії на площині, дозволяє суттєво подавити 

лікваційні процеси в великому зливку. Швидкість кристалізації при цьому 

в 5-10 разів перевищує швидкість, характерну для переплавних процесів. 

Щоб досягти таких умов  між піддоном(затравкою) 6 та 

електродом(зварювальний дріт) 2 розпалювалася дуга 3, яка плавила як 

електрод, так і підправляла поверхню зливка. В результаті чого 

утворювалася локальна ванна 4 рідкого металу. Електрод переміщувався із 

заданою швидкістю та по заданій траєкторій по поверхні чим утворював 

форму поперечного перерізу зливка. Електрод має не лише два напрямки 

руху по горизонтальній площині, а може змінювати своє положення по 

вертикалі, що дозволяє наплавляти метал шар за шаром (рис. 1). 

На отриманих зразках таким способом візуально проводилася оцінка 

однорідності структури зливка та якість з’єднання шарів між собою. 

Також був проведений аналіз макроструктури і оцінений розмір зерна 

по всьому перетину зливка, який знаходиться на рівні 9 балів (рис. 2). 

Дя проведення механічних випробувань були вирізані зразки таким 

чином, щоб нарощувані шари розташовувалися перпендикулярно до осі 

зразка, з метою з’ясування як з’єднані між собою шари зливка. Зразки 

піддавалися випробуванням на ударну в’язкість та міцності на розрив. 

Характер руйнування свідчить про однорідність металу по всій довжині 

зразка (рис. 3). 
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Рис. 1  Схема отримання зливка: 1- струмопідвідний тримач;  

2 - сталевий дріт; 3 -дуга; 4 - ванна; 5 - зливок; 6 - затравка 

 

 
 

Рис. 2 Мікрошліфи зі збільшенням х200 

 

 
 

Рис. 3 Зразки після механічних випробувань 
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Висновки 

- Показано неспроможність традиційних технологій управління 

усадковими і лікваційними процесами при кристалізації злитка великого 

розміру. 

- Підтверджена можливість отримання якісного зливка з однорідною 

структурою по всьому перетину ,включаючи головну і донну частини. 

- Запропоновано принципово новий спосіб виплавлення зливків 

відповідального призначення. 
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УДК 669.162.16  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ СМЕШИВАНИЯ НА  

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УГОЛЬНЫХ ШИХТ 

 

Е. О. Шмельцер, В. П. Лялюк, И. А. Ляхова, М. В. Кормер, Д. А. Кассим 

 

Металлургический институт ГВУЗ «КНУ» 

 

Показано, що в умовах погіршення сировинної бази коксування однією 

з найважливіших задач є досягнення ступеню змішування вугільної шихти 

за всіма її показниками до 98 – 99 %, яка забезпечить стабілізації 

властивостей коксу. На підставі результатів досліджень в умовах 

коксохімічного підприємства ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 

встановлено, що низький ступінь змішування шихти обумовлений великою 

кількістю компонентів у шихті, коливаннями їх фізико-хімічних 

параметрів та частими перешихтовками. Рекомендовано здійснювати 

організоване змішування вугільної шихти з використанням змішувальних 

машин барабанного типу 

 

Показано, что в условиях ухудшения сырьевой базы коксования одной 

из важнейших задач является доведение степени смешивания угольной 

шихты по всем ее показателям до 98 – 99 %, которая обеспечит 

стабилизацию свойств кокса. На основании результатов исследований в 

условиях коксохимического производства ПАТ “АрселорМиттал Кривой 

Рог” установлено, что низкая степень смешивания шихты обусловлена 

большим количеством компонентов в шихте, колебаниями их физико-

химических параметров и частыми перешихтовками. Рекомендовано 

осуществлять организованное смешение угольной шихты с 

использованием смесительных машин барабанного типа 

 

It is shown that one of the most important tasks is bringing the degree of 

mixing all indicators of coal batch for 98 – 99 %, which ensure a stabilization of 

the properties of coke in conditions of worsening raw-material base for coking. 

Based on the results of the research in terms of coke production of PJSC 

“ArcelorMittal Krivoy Rog” found that the large number of components in the 

mixture, the variability of their physicochemical parameters and frequent 

changes in component composition of batch are cause of low degree of mixing 

the batch 
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Введение 

Для доменной плавки важным является постоянство качества кокса по 

показателям технического анализа и физико-механическим свойствам, что 

обеспечивается качеством угольной шихты.  

В настоящее время на многих коксохимических предприятиях 

Украины сложилась межбассейновая сырьевая база коксования.  

На коксохимические предприятия поступают угольные концентраты, 

представляющие собой многокомпонентные смеси с большого числа 

обогатительных фабрик, физико-химические свойства которых не 

отличаются стабильностью, а ритмичность поставки угольных 

концентратов на коксохимические заводы далека от оптимальной.  

В этих условиях актуальной проблемой остается повышение степени 

однородности угольной шихты, что, в свою очередь, обеспечивает 

стабилизацию свойств кокса.  

Однородность состава и свойств угольной шихты, определяющая 

однородность кокса и его поведения при вторичном нагреве в доменной 

печи, предполагает получение одинаковых значений ее параметров в 

пробах, отобранных из любых точек объема загрузки. В связи с этим 

приближение к состоянию однородности шихты является функцией 

степени перемешивания ее компонентов [1]. 

 

Постановка задач исследований 

Для оптимальных условий спекания и коксообразования необходимо 

обеспечить тесный контакт между угольными зернами и равномерное 

распределение слабоспекающихся углей в общей массе, что достигается 

тщательным перемешиванием компонентов угольной шихты при 

соответствующем ее гранулометрическом составе. В связи с этим при 

подготовке угольной шихты к коксованию необходимо обращать особое 

внимание на хорошее смешивание ее составляющих и обеспечивать 

однородность состава угольной шихты [2]. 

Таким образом, важным аспектом совершенствования технологии 

подготовки угольной шихты для коксования с целью улучшения качества 

кокса, является обеспечение высокой степени смешивания угольных 

концентратов, являющихся компонентами шихты для коксования.  

 

Результаты исследований 

В период с 2006 по 2013 гг. на коксохимическом производстве (КХП) 

ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” в силоса закрытого склада поступало 

до 15 марок угольных концентратов. Шихту трех очередей 

углеподготовительного цеха (УПЦ) постоянно составляют из 9-12 марок 
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угля. Такая же тенденция сохраняется и в настоящее время, что 

иллюстрируют данные диаграммы (рисунок 1). 

На других КХЗ Украины максимальное количество угольных 

концентратов, из которых составляют шихты, не превышает 5-7, а на 

многих коксохимических предприятиях за рубежом их не более 2-3. 

Качество кокса определяется оптимальным составом и количеством 

угольных концентратов. Неритмичность поставки такого большого числа 

марок угля и колебания их физико-химических параметров снижают 

качество кокса и стабильность его показателей.  

 

 
Рис. 1 Количество компонентов в угольных шихтах 

КХП ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” за период 2014-2015 гг. 

 

Авторами работы [3] дана оценка колеблемости качества 

поступающих на коксование углей различных марок и поставщиков по 

показателям технического, пластометрического и петрографического 

анализов. Результаты исследований показали, что все показатели качества 

угольных концентратов (влажность, зольность, сернистость, толщина 

пластического слоя, содержания витринита, суммы отощающих 

компонентов) изменялись в очень широких пределах.  

Усугубляет проблему колеблемости качественных показателей 

угольных шихт и большое число перешихтовок, динамика изменения 

количества которых представлена на рисунке 2. 

Обеспечить высокое качество кокса и стабильность его физико-

механических свойств в условиях коксохимических предприятий при 
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использовании в шихте большого числа угольных концентратов и 

огромного числа перешихтовок довольно сложно. Для получения кокса 

стабильного качества необходимо решать проблему эффективного 

смешивания угольной шихты, идущей на коксование [4]. 

 

 
 

Рис. 2 Динамика изменения количества 

перешихтовок на КХП ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» 

 

И.З. Шатоха, используя методы математической статистики, 

предложил формулу для определения степени смешивания шихты по 

любому показателю ее качества [5, 6]: 
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где 2

ф
 – дисперсия показателя угольной шихты фактического 

смешения; 
2

н
 – дисперсия показателя совершенно несмешанной шихты;  

2

а
 – дисперсия, обусловленная ошибками отбора и разделки проб, а 

также их анализом. Для показателя выхода летучих веществ 2

а
 = 

0,03.Дисперсия показателя качества для совершенно неоднородной шихты 

подсчитывается по формуле [6]: 
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где X  – средневзвешенная величина показателя качества угольной 

шихты;  

Хi – показатель качества i-го компонента шихты;  

mi – участие компонента в шихте, %;  

n – количество компонентов в шихте. 

 

Продолжая исследования [4, 7], проанализировав и обобщив и данные 

показателей качества угольного сырья, установили, что за период 2006-

2012 гг. степень смешивания шихты на 3-й очереди УПЦ КХП, 

рассчитанная по выходу летучих веществ, изменялась в пределах  от 84 до 

88,3 %, что далеко от оптимальной, экономически оправданной степени ее 

смешения 97-98 % [8]. 

Степень смешивания шихты, определяемая по колебаниям ее влаги, 

находилась в пределах 74,2 – 77,8 %, что является нежелательным, 

учитывая ее значительное влияние на насыпную массу шихты и качество 

кокса. 

Так, по данным исследований [9] колеблемость влажности 

обуславливает повышение расхода кокса и снижение производительности 

доменной печи. 

По содержанию золы получили интервал 43-47 %, степень 

смешивания по показателю содержания серы была высокой – 92,3-96 %, 

что объясняется незначительным колебанием содержания серы в угольной 

шихте. 

Низкая степень смешивания шихты – 19,3-22 % получилась для 

“отощающего” класса 0-0,5 мм, что связано с содержанием указанного 

класса в угольных шихтах УПЦ КХП в пределах 40-46 %, что намного 

превышает оптимальное значение. Показатель степени смешения шихты 

по изменению в пробах толщины пластического слоя 67-70 %, а насыпной 

массы шихты 68- 72,4 %, что также не способствует получению кокса 

высокого качества.  

Степень смешения шихты по показателям ее петрографического 

состава для витринита и суммы отощающих компонентов, составила 

соответственно 87,7-91,5 и 86-90,2 %, что также недостаточно для 

оптимальной, экономически оправданной степени смешивания.   

При подготовке угольной шихты к коксованию смешивание 

компонентов осуществляется как при дозировании, дроблении, так и 
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перегрузке материала с конвейера на конвейер. Однако, анализируя 

полученные результаты степени смешивания шихты, можно 

констатировать, что эта шихта нуждается в дополнительном смешивании 

перед подачей ее в коксовую камеру с использованием специальных 

машин. 

На коксохимических предприятиях в разное время применяли 

тарельчатые, лопастные, бичевые, барабанные, шнековые и 

дезинтеграторные машины для смешивания шихты.  

Тарельчатая, бичевая и лопастная смесительные машины 

характеризуются простотой конструкции, небольшими габаритными 

размерами, удобством в обслуживании. Основным недостатком этих 

машин является низкая эффективность перемешивания компонентов 

шихты, а также забивание рабочих органов влажной шихтой и 

посторонними предметами. Поэтому указанные машины не нашли 

дальнейшего применения [10]. 

По данным работы [11] наибольший эффект смешения, оцениваемый 

как отношение однородности шихты до и после машины, достигается в 

машине барабанного типа и составляет 3,06 (для сравнения при смешении 

шихты в дезинтеграторах эффект составляет 1,65-1,66, в смесительной 

машине полудезинтеграторного типа – 2,17). 

 

Выводы  

Низкая степень смешивания шихты обусловлена большим 

количеством компонентов в шихте, неритмичностью поставок такого 

большого числа угольных концентратов, колебаниями их физико-

химических параметров. Ситуация усугубляется существующей практикой 

частых перешихтовок. Низкая степень смешивания шихты и колебания 

качественных показателей угольных концентратов обуславливают 

необходимость организованного смешения угольной шихты с 

использованием смесительных машин барабанного типа. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИОННОГО 

ЛЕГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСКРЕТНЫХ 

МЕТАЛЛООТХОДОВ ВО  

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 

 

В. Г. Щербаков 

 

Белорусский национальный технический университет 

 

В роботі досліджені режими дифузійного легування металевих 

дискретних металлоотходов в рухомий насичує суміші і проведена оцінка 

температурно - часових параметрів обробки 

 

В работе исследованы режимы диффузионного легирования 

металлических дискретных металлоотходов в подвижной насыщающей 

смеси и проведена оценка температурно-временных параметров 

обработки 

 

The diffusion of metal alloying metal in the mobile discrete saturating 

mixture and evaluated the temperature and time of processing parameters was 

investigated 

 

Введение 

В настоящее время, в связи с экономическими преобразованиями в 

мире, все большую актуальность приобретают научно-исследовательские 

работы, связанные с технологиями изготовления экономно-легированных 

сплавов для получения защитных покрытий. Перспективы развития и сам 

процесс химико-термической обработки микрообъектов рассмотрен в 

работах [1-2], а состояние и особенности диффузионного легирования 

порошков описано в работе [3]. В работах авторов [4-7] подробно 

исследована перспективность использования металлических порошков в 

качестве основы при изготовлении диффузионно-легированных сплавов. 

Авторами описаны теоретические и технологические аспекты создания 

экономно-легированных защитных слоев из диффузионно-легированных 

сплавов. Диапазон применения новых материалов широк: 

самофлюсующиеся диффузионно-борированные порошки можно 

использовать как в технологиях восстановления и упрочнения деталей 

машин, так и для механической, в том числе финишной, обработки [7]. 

Авторами [4-7] предложен метод получения самофлюсующихся 
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диффузионно-легированных бором порошков из отходов производства 

дроби, по сравнению с промышленной технологией получения объемно-

легированного порошка методом распыления, позволяющий значительно 

сократить технологическую цепочку производства, сократить 

экономические и энергетические затраты (сократить время производства, 

парка необходимого оборудования, производственных площадей, 

рабочих). Разработаны самофлюсующиеся диффузионно-легированные 

бором порошки, содержащие от 4,4 до 13,4 масс. % бора, частицы которых 

состоят из ядер исходных материалов – отходов производства дроби и 

боридных оболочек, типа FexBy [7]. Однако одним из сдерживающих 

факторов активного промышленного использования данных материалов 

при упрочнении и восстановлении деталей машин является сложности при 

изготовлении больших партий данной продукции. Так как традиционно, 

при диффузионном легировании металлических порошков используют 

стационарные печи и тигли из нержавеющей стали. Недостаток данной 

технологии получения диффузионно-легированных порошков заключается 

в сложной операции разделения насыщающей смеси и обрабатываемого 

материала. Обычно для сепарации применяют специальные сита с 

различным размером ячеек либо магнитную сепарацию [5, 7]. Автором [8] 

исследована технология диффузионного легирования во вращающемся 

контейнере. Данная технология позволила не только снизить ресурсо и 

энерго затраты при сепарации готового диффузионно-легированного 

сплава, но и существенно интенсифицировать сам процесс насыщения, за 

счет локальных микропластических деформаций обрабатываемого 

материала. Данная технология позволила существенно сократить 

временные интервалы обработки и направленно регулировать 

концентрацию вводимого легирующего элемента в обрабатываемый 

материал. Недостатком данной технологии является отсутствие 

дальнейших исследований, связанных с разработкой промышленного 

оборудования для производства диффузионно-легированных сплавов из 

металлических отходов производства в виде дроби и стружки. 

 

Постановка задач исследования 

Задача данной исследовательской работы состояла в изучении 

температурно-временных параметров диффузионного легирования 

металлических дискретных металлоотходов для получения необходимой 

концентрации легирующего элемента в обрабатываемом материале. 

 

Методика проведения экспериментов 

В качестве исходных материалов были выбраны отходы чугунной дроби 

ДЧЛ 08 (0,5 – 0,63 мм) ГОСТ 11964 – 81, образующиеся в процессе 
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дробеструйной обработки, отходы дроби ИЧХ28Н2 (0,5 – 0,63 мм), ГОСТ 

7769–82, образующиеся при электроэрозионной обработке отливок и отходы 

конструкционной стали SUJ2 в виде стружки (Япония, аналог ШХ15, ГОСТ 

801-78). Диффузионное легирование (насыщение бором) проводили во 

вращающейся электрической печи [9]. В качестве насыщающей смеси 

использовали смесь карбида бора с активатором либо разработанные научно-

исследовательской лабораторией упрочнения стальных изделий, 

Белорусского национального технического университета, специальные 

насыщающие смеси для термодиффузионного борирования [10]. 

Оригинальная конструкция печи позволяет проводить обработку в 

специальных герметичных вращающихся контейнерах по индивидуальному 

температурно-временному режиму. Особенности конструкции данной 

установки позволяет существенно снизить количество насыщающей смеси 

при диффузионном легировании и сократить время на сепарацию 

обработанного материала и насыщающей смеси. Подробнее конструкция 

печи и особенности работы будут описаны ниже. 

Толщину боридных слоев на диффузионно-легированных 

металлических отходах дроби и стружки, а также особенности структуры и 

морфологию исследовали с помощью металлографических микроскопов 

МИМ-7, ММУ-3У42, МИ-1, Planar 1M. Микродюрометрические 

исследования проводили на приборе ПМТ-3 согласно ГОСТ 2999-75. 

 

Результаты исследований 
Химический состав дроби ДЧЛ 08, ИЧХ28Н2 и стружки SUJ2 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Химический состав исходных материалов 

Материал 
Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Fe P S 

ДЧЛ 08 3,25 0,44 0,36 0,18 0,12 ост. 0,03 0,06 

ИЧХ28Н2 2,8 1,0 1,0 27,0 2,0 ост. 0,01 0,08 

SUJ2 1,0 0,25 0,5 1,4 - ост. 0,025 0,025 

 

Внешний вид металлоотходов дроби и стружки представлен на 

рисунке 1. 

На рисунке 2 изображен продольный разрез вращающейся проходной 

электрической печи для диффузионного легирования металлических 

дискретных материалов. Печь для диффузионного легирования состоит из 

металлической трубы 1, изолированной в металлическом корпусе 2 с 

помощью теплоизолирующего материала 3. Карбидокремниевые 

нагреватели 4 расположены вертикально с двух сторон вдоль трубы 1. 
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Труба 1 размещена на двух опорах, состоящих из двух опорных роликов 5 

и одного поджимного ролика 6. Механизм вращения трубы 1 состоит из 

электродвигателя 7, червячного редуктора 8 и цепной передачи, 

соединяющего ведомую звездочку 10, закрепленную неподвижно на трубе 

1 и ведущую звездочку 11 на редукторе 8 с помощью цепи 12. Загрузочный 

13 и разгрузочный 14 механизмы представляют собой металлические 

лотки со стопорным приспособлением 15 для фиксации 

герметизированных металлических контейнеров 16 в трубе 1. 

Расположение контейнеров 16 в трубе 1 по трем тепловым зонам 

(предварительный подогрев, нагрев с выдержкой при диффузионном 

легировании, охлаждение) регулируется металлоасбестовыми 

теплоизоляторами 17. 

 

   
а)   б)   в) 

 

Рис. 1 Внешний вид металлоотходов производства: 

а – ДЧЛ 08; б – ИЧХ28Н2; в – SUJ2 

 

 
 

Рис. 2 Схема вращающейся электрической печи 
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Измерение температурных режимов в  зоне диффузионного 

легирования производят с помощью термопары 18, установленной 

вертикально в корпусе 2 максимально близко к трубе 1. 

Вращающаяся электрическая печь работает следующим образом. 

Предварительно просушенный и просеянный насыщающий и насыщаемый 

порошковые компоненты механически смешиваются и засыпаются в 

контейнеры 16. Равномерное распределение контейнеров 16 в трубе 1 

осуществляется при помощи теплоизоляторов 17. Загрузка контейнеров 16, 

их фиксация в трубе 1 и последующая выгрузка производится при помощи 

загрузочного 13 и разгрузочного механизма 14, оборудованного 

стопорным приспособлением 15. Нагрев рабочей камеры печи 

контролируется при помощи термопары 18, размещенной в вертикальном 

положении. Перемещение контейнеров 16 по рабочей камере 

осуществляется плавной загрузкой следующего теплоизолятора и 

контейнера со стороны загрузочного механизма 13 и выгрузкой остывшего 

контейнера и теплоизолятора со стороны разгрузочного механизма 14. 

Схема температурно-временных параметров работы данной вращающейся 

электрической печи показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 Схема температурно-временных параметров обработки во 

вращающейся электрической печи 

 

При получении диффузионно-легированных материалов важным 

является возможность прогнозирования толщины получаемого боридного 

слоя и, соответственно, заданного содержания масс. % бора, что в свою 

очередь дает возможность создавать покрытия с заданным содержанием 

боридных фаз и прогнозируемыми свойствами [11]. Используя 

предложенный автором [11] способ расчета толщин боридных слоев на 

частицах различных материалов и анализируя проведенные ранее автором 
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работы [12-15] исследованы толщины получаемых диффузионных 

покрытий на дроби ДЧЛ 08, ИЧХ28Н2 и стружке SUJ2 после 

диффузионного легирования в подвижной порошковой смеси. 

Микроструктуры дроби и стружки после диффузионного легирования 

изображены на рисунке 4. 

Микротвердость борированного слоя на чугунной дроби ДЧЛ 08 и 

ИЧХ28Н2 после обработки составляет 12000…14000 МПа и 10000…12000 МПа 

соответственно и снижается к сердцевине до 5000…6000 МПа и 

4000…5000 МПа. На стружке SUJ2 11000…9000 МПа и 3000…4000 МПа 

соответственно. Толщина диффузионных слоев за время обработки равное 1 ч 

составила 70…80, 50…60 и 25…40 мкм, соответственно (Рисунок 5). 

 

   
а)   б)   в) 

Рис 4 Микроструктура металлоотходов после диффузионного 

легирования: а – ДЧЛ 08; б – ИЧХ28Н2; в – SUJ2. 

 

 
Рис. 5 Микротвердость металлоотходов от поверхности к центру после 

диффузионного легирования 
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Кинетика роста диффузионного слоя на металлических 

металлоотходах в виде дроби и стружки от времени и температуры 

изображена на рисунке 6. Максимальная микротвердость и глубина слоя 

наблюдалась у чугунной дроби ДЧЛ 08, а минимальная – у стружки SUJ2, 

хотя исходя их химического состава материалов, минимальной твердостью 

и толщиной слоя должен обладать сплав на основе чугуна ИЧХ28Н2. 

Данное различие обусловлено тем, что чугунная дробь, в отличие от 

стружки, в процессе обработки, из-за различий в размерах испытывает 

большие микропластические деформации, за счет больших площадей 

контакта смеси с материалом, способствующие интенсификации процесса 

диффузионного легирования. 

 

 

  
а)      б) 

 

Рис. 6 Толщина диффузионного слоя от продолжительности (а) и 

температуры (б) диффузионного легирования 

 

Известно, что скорость большинства известных процессов 

диффузионного легирования определяется скоростью диффузии атомов 

легирующего элемента в материале обрабатываемого объекта 

(лимитирующей элементарной стадией). Однако авторами [6, 8] 

установлено, что при диффузионном легировании металлических 

порошков в подвижных порошковых средах скорость процесса 

определяется взаимным влиянием всех элементарных стадий друг на друга 

и на весь процесс в целом. Следовательно, возможность диффузионного 

легирования металлических порошков в подвижных порошковых средах 

при более низких температурах позволяет не только снизить 

энергозатраты, но и дополнительно ускорить процесс диффузионного 

легирования за счет увеличения числа адсорбированных атомов. 
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Таким образом, анализируя кинетику роста диффузионного слоя на 

металлических дискретных материалах в виде дроби и стружки, при 

диффузионном легировании в электрической вращающейся печи в 

интервале температур 800…1000 °С и времени 30…120 мин установлено, 

что повышение температуры и времени обработки приводит к 

незначительному росту диффузионного слоя и не является 

целесообразным. Диффузионное легирование чугунной дроби ДЧЛ 08 и 

ИЧХ28Н2 размером 500…630 мкм при температуре 950 °С и 

продолжительности 60 мин позволяет получать в данных материалах 

диффузионные слои толщиной 70–80 и 50–60 мкм соответственно. При 

повешении температуры диффузионного легирования выше 950 °С и 

времени обработки более 60 мин в металлических сплавах на основе дроби 

ДЧЛ 08 и ИЧХ28Н2 размером 500–630 мкм происходит снижение 

интенсифицирующего эффекта при микропластических деформациях в 

процессе обработки выше температуры деформационных и 

рекристаллизационных процессов. 

 

Выводы 

При промышленном производстве диффузионно-легированных 

сплавов из металлических отходов производства экономически и 

технологически целесообразно использование вращающейся 

электрической печи. Конструкция печи позволяет проводить регулируемое 

и поддающееся строгому температурно-временному контролю 

диффузионное легирование металлических дискретных металлоотходов в 

виде дроби и стружки. При диффузионном легировании в электрической 

вращающейся печи, регулируя температурно-временные характеристики, 

концентрацию насыщаемого материала и насыщающей смеси в 

контейнере, можно существенно снизить время обработки и получать 

заданные толщины диффузионных слоев на обрабатываемом материале, а 

следовательно и необходимую концентрацию легирующих элементов в 

получаемом диффузионно-легированном сплаве. Диффузионное 

легирование металлических отходов производства на основе чугунной 

дроби ДЧЛ 08 и ИЧХ28Н2 размером 500–630 мкм при температуре 950 °С 

и продолжительности 60 мин позволяет при минимальных энергетических 

и временных затратах получать на указанных материалах диффузионные 

слои толщиной 70–80 и 50–60 мкм соответственно. 
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