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ПЕРЕДМОВА 

Видання збірки наукових праць конференції «Спеціальна металургія: 

вчора, сьогодні, завтра» нараховує вже 16 років і стало доброю 

традицією. Кожного року, в квітні місяці кафедра Фізико-хімічних основ 

технології металів Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 

науково-практичну конференцію і усі представлені на ній доповіді 

включаються до збірки праць. В цьому році редакційною колегією 

підготовлено 16-ту збірку праць  

В 2018 році в конференції прийняли участь понад 175 провідних 

науковців, промисловців, освітян, аспірантів та студентів із більш ніж 30 

освітніх, наукових та виробничих організацій України та інших держав, 

які представили 74 доповіді за тематикою конференції. У 2018 році 

повністю здійснено перехід на платформу відкритого доступу 

(http://smytt-metal.kpi.ua). Це дає змогу відобразити матеріали конференції 

в мережі Інтернет і підвищити індекс цитування учасників конференції.  

Організаційний комітет висловлює щиру подяку усім учасникам, 

які зареєструвались на сайті конференції і представили доповіді в 

електронному вигляді. Наступним кроком заплановано перехід до 

формування власного журналу «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, 

завтра» на платформі Open Journal System 
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УДК 620.22: 669.017 

NEW PROGRESSIVE MATERIALS AND TECHNOLOGY OF 

OBTAINING WEARFIRMNESS TERMITE CAST IRON 

Yu. Yu. Zhiguts 

DVNZ "Uzhhorod National University" 

 

У роботі досліджено перспективи використання зносостійких 

термітних чавунів, 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 зносостійких термітних чавунів і методику 

приготування металотермічної суміші для їх синтезу.  
 

В работе исследованы перспективы использования износостойких 

термитных чугунов, синтезированных комбинированными процессами 

(самораспространяющийся высокотемпературный синтез и 

металлотермия). Выявлены особенности химического состава, 

механических свойств и структуры. Проведенная работа позволила 

разработать состав шихты для синтеза износостойких термитных 

чугунов и методику приготовления металлотермической смеси для их 

синтеза. 

 

In this paper, the prospects for the use of wearfirmness termite cast iron 

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 wearfirmness 

termite cast iron and preparation technique metallothermic mixture for their 

synthesis. 

 

Introduction. That is why the synthesis of materials on the basis of 

metallothermic processes as well as the investigation of the influence of new 

technological methods of getting metal on microstructure, chemical 

composition, mechanical properties of manufactured castings got great practical 

importance. Metallothermic reactions further and further become of great 

appliance in science and technology. Under the lack of energetic and raw basis, 

of special melting and cast equipment such technological processes of creating 

the materials become economically expedient, and their usage in already existed 

methods of casting production e. g. in technique of producing steel and cast iron 
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castings with termite addition greatly rises the efficiency of production. Creating 

of the alloys on the basis of combined (metallothermic+SHS) processes allows 

getting materials with new technological properties the study of which has both 

scientific and practical importance. 

2. The methods of experiment. While organizing the process of synthesis 

of steels and cast irons classic [1] termite reactions based on oxidation of 

aluminium and renovation of iron. 

The task was to work up the method of calculating of burden composition 

on the basis of stoichiometric relationship of reaction components with the 

introduction of suitable coefficients taking into account the component activity 

and the coefficients of its adoption by metal. The method allows to establish the 

composition of metallothermic burdens and to calculate adiabatic temperature of 

its combustion. The main condition of the process is the necessity to have real 

temperature of burden combustion higher than the temperature of slag melting 

[2, 3] (for Al2O3 2400 K). The main structure components in termite cast irons 

that influence greatly the wear resistance are the carbides Cr, W, Mo, Ti and 

others. Wear resistance of synthesized cast irons under abrasive wear resistance 

depends on microhardness, form, replacement and quantity of structural 

components. 

3. The directions of studies. Synthesized termite wear resistant cast irons 

in analogy with the cast irons dot by ordinary methods, can be divided into the 

following groups: grey, white, including non-alloyed, low-alloyed, nickel-

chromium-plated; martensite and high chromium-plated. 

Grey special thermite cast irons. It is the most convenient to get grey cast 

irons by metallotermic or combined (metalloterming+SHS) methods because of 

the high temperature within the zone of reacting of the components that leads 

under synthesis of alloys in conditions of micromelting to fast cooling and that 

in its turn gives the speeds of cooling higher than the critical ones and 

simultaneously martensite or needle-shape microstructure. These are the 

structures that are of the highest wear resistance. The burden composition for 

synthesis, chemical composition and components of the burden for getting wear 

resistant termite cast iron are shown in table 1. Within cast irons 1, 2 martensite 

is formed just during metallothermic melting without certain 

termomanufacturing which is furthermore connected with replacement of critical 

point regarding alloying of Ni. 

Cast irons contain great amount of austenite but after tempering we get the 

structure of martensite of tempering with hardness being 280-310 HB. In fact, it 

gives the possibility for termite micromelting to decrease greatly the content of 

alloyed elements (Mn and Mo) not making tempering cracks while doing this. 
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Table 1 Chemical composition of the burden for synthesis of grey termite cast 

iron 

№ 

Electrode 

powder, per 

cent 

Ferrosilicium 

(ФС 75) 

Ferro-

manganese 

(ФМн 75) 

Ni powder Ferrochrome 

Ferroalu-

minium 

termite 

1 4,0–4,2 1,6–2,0 1,3–1,6 4,2–4,8 0,4–1,1 FeCr The rest 

2 4,0–4,2 3,3–3,8 1,0–1,5 4,0–4,5 0,7–1,4 FeCr The rest 

3 4,0–4,2 1,6–2,0 3,8–4,3 4,8–5,3 0,9–1,6 FeCr The rest 

4 4,0–4,2 1,6–6,0 4,0–4,3 5,5–6,1 – The rest 

5 4,0–4,2 2,0–2,7 4,3–5,1 5,5–6,0 0,7–1,4 FeMo The rest 

 

Wear resistance of manufactured cast irons may be compared using table 2. 

Cast iron manufactured by termite method may to some extend be classified as a 

grey iron not lower than «CЧ 30», and after tempering in cast irons 4 and 5, the 

limit of tension strength has been established at the level not less than 500 MPa. 

 

Table 2 Wear resistance of special cast irons 
№ Termite material Conditional value of resistance 

1 Carbon steel (analogue of steel «У8») 100 

2 Termically manufactured termite alloyed cast iron 85 

3 Martensite termite cast iron 50 

4 Alloyed Mn and Mo martensite cast iron  40 

 

Table 2 data witness the increasing of conditional resistance for martensite 

termite cast irons and rather great increasing for termically manufactured cast 

iron. Under the synthesis of white termite cast iron the necessity to get high 

temperature in the zone of reacting of burden components is considered, that is 

why Cr and Mn are introduced not in the shape of ferroalloys but like oxides 

Cr2O3, CrO2, MnO, MnO2. Pearlite matrix of such cast iron contains carbides Cr 

and Fe. Under considerable gradient of temperatures under termite conditions 

micromelting white cast iron is produced in large measure simply, 

simultaneously it is the cheapest among the cast irons mentioned above, but its 

wear resistance is less than that of the alloyed one. Introducing additionally into 

the burden even a small quantity of chromium in powder state or in the state of 

low carbon ferrochromium using breakage of graphite electrodes increase 

greatly wear resistance of mentioned cast iron. Using roentgenostructural 

analysis method in the structures of these cast irons carbides Fe3C and (Fe,Cr)3C 

as well as carbides (Fe,Cr)C3 and others were detected, that provides the 

hardness of ~ 15000MPa. Microhardness of carbides (FeCr)3C – HV 10000–

10500 MPa, (FeCr)7C3 and (Fe, Cr)23C6 14500–17500 MPa. The properties of 

some marks of termite cast irons are shown in table 3. Cast irons «ИЧX15M3», 

«ИЧX12M» and «ИЧX12Г3M» are annealed (for getting the structure of grain 

perlite) with further hardening. Cast irons «ИЧX28H2M2» and «ИЧX12Г5» 
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with the structure of alloyed austenite are hardened in an open air and 

«ИЧX28H2» are treated under the medium-temperature tempering. High speed 

of cooling under getting of not big castings or the castings with wall thickness to 

25-30 mm allow to get at once austenite-martensite structure. 

 

Table 3 Mechanical properties of termite highly-alloyed cast irons 

Mark
1
 HRC u, MPa 

И4Х12М
1
 65–67 670 

ИЧХ12Г5
1
 64–66 680 

ИЧХ28Н2 53–57 620 

ИЧХ2Н4 (nickhard) 60–62 660 

 

In other cases, the loading into furnace after hardening of casting at 

temperature 950ºC, endurance 2–3 hours and cooling together with furnace or 

hardening in an open air is used. The probability of graphitization of castings 

from nickhard under synthesis of alloy by aluminotermic way decreases 

considerably because of considerable gradient of temperatures and high speed of 

heat abstraction, i.e. getting of martensite structure under casting goes 

considerably simpler. Hardness of these cast irons is in the limits of 9300–12000 

MPa (per HV). 

4. Conclusion and recommendations. Thus we may make a conclusion 

that aluminothermic ways can be used for producing of special termite alloyed 

cast irons expect for high-chromium cast irons during the synthesis of those the 

problems of technological character appear. Other types of special cast irons 

have in some cases even better properties than in cast irons produced by 

ordinary methods. Designed compositions of termite mixtures are also suitable 

for technology of termite casting additives of high-temperature gradient. The 

work that has been carried out allows making a conclusion that for their 

mechanical properties synthesized specialized cast irons don't yield to 

"common" and the methods themselves are available for synthesis in principle of 

any black alloy. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОКОСТИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ НА 

ОСНОВЕ НАНОСЛОЁВ НИТРИДОВ И КАРБОНИТРИДОВ 

ТИТАНА. 

 

В.Л  Дубоносов, Г.С. Хрипунов  

Национальный технический университет « Харьковский политехническиий 

институт», г. Харьков (Украина). 

 

 Робота присвячена створенню зміцнюючи покриттів на 

металорізальному інструменті для покращення їх фізичних 

характеристик та отримання економічного ефекту при застосуванні 

нанокомпозитних покриттів. 

 

Работа посвящена созданию упрочняющих покрытий на 

металлорежущем инструменте для улучшения их физических 

характеристик и получения экономического эффекта при применении 

нанокомпозитных покрытий. 

 

The work is devoted to the creation of hardening coatings on a metal 

cutting tool to improve their physical characteristics and to obtain an economic 

effect from nanocomposite coatings application. 

 

Развитие прогрессивных технологий требует создания новых и 

усовершенствованных материалов, которые обладали бы высокими 

эксплуатационными характеристиками в условиях растущих требований 

производства. Создание новых или модифицированных материалов с 

заданными эксплуатационными характеристиками может быть решено 

методами осаждения многоэлементных покрытий с использованием ионно- 

плазменных технологий. 

Технология получения покрытий методом ионно-плазменного 

осаждения имеет ряд преимуществ, а создаваемые таким образом покрытия 

могут обладать новыми полезными свойствами: высокой твердостью, 

износостойкостью и тугоплавкостью, что необходимо для упрочнения 

режущего инструмента. Так, независимо от области применения, любые 

материалы в том числе полученные методом ионно-плазменного покрытия, 

должны отвечать определенным условиям осаждения: степень ионизации, 

скорость и плотность потока напыляемых частиц, оптимизация температуры 

нанесения покрытий, применение ионной очистки подложки и др. [1-3]. 
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 Наиболее распространенный материал для повышения износостойкости 

инструментов - нитрид титана, обладает высокой твердостью, химической 

пассивностью к обрабатываемым материалам, низкой микро хрупкостью, что 

способствует повышению стойкости инструмента и повышение чистоты 

обработки. 

Хорошие результаты получают при осаждении многослойных 

покрытий. Так на поверхности стали методом физического осаждения из 

паровой фазы формируют покрытие из нитрида титана при 870
0
 К с 

толщиной до 2 мкм с последующим формированием слоя карбонитрида 

титана [4]. 

Сегодня разрабатываются комбинированные методы упрочнения 

режущего инструмента, которые включают два или несколько способов 

модификации поверхности. Достоинство вакуумных методов состоит в том, 

что они обеспечивают высокую степень адгезии нанесенных пленочных 

покрытий к поверхности деталей, пренебрежительно малые изменения 

геометрических размеров обрабатываемых деталей. 

Благодаря интенсивным экспериментальным и теоретическим 

исследованиям в технологии тонких пленок достигнут значительный 

прогресс. Методики получения образцов, гарантирующие воспроизводимые 

и стабильные характеристики конечного продукта, достаточно многообразны 

и характеризуются разными свойствами как положительного так и 

отрицательного характера 

Важная задача современной вакуумной техники – нанесение 

достаточно толстых (2–100 мкм) диэлектрических покрытий (сверхтвердых, 

износо- и коррозионностойких и т.п.) на металлические изделия 

(металлорежущий инструмент, термостойкие детали, и т.п.). В качестве 

материала таких покрытий используют окислы и/или нитриды различных 

металлов. В последнее время исследователей привлекают нанокомпозитные 

материалы на основе окислов. Независимо от используемого материала для 

получения заданных параметров диэлектрического покрытия и его высокой 

адгезии к изделию, при проектировании специализированных 

напылительных установок необходимо строго соблюдать ряд особых 

условий [3 ].  

Нанокомпозитные покрытия повышенной твердости на основе 

бинарных нитридов переходных металлов (TiN, ZrN, NbN,CrN), полученных 

реактивным магнетронным распылением известны давно. В пленках тройных 

нитридных систем (M–X–N) твердость немонотонным образом зависит от 

концентрации элемента Х, что типично для всех сложных нитридов [1]. 

Сначала твердость пленок увеличивается с ростом концентрации элемента Х 

и проходит через максимум, а затем при более высоких концентрациях 
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уменьшается. Для всех систем максимум твердости наблюдается при 

концентрации элемента Х, лежащей в довольно узком диапазоне 4–12 ат.%. 

Кроме того, по мнению ученых Фраунгоферского института 

электронно-лучевой и плазменной техники (Германия) [2, 3], до настоящего 

времени недостаточно внимания уделялось использованию 

нанокомпозитных материалов на основе окислов в качестве покрытия 

режущих инструментов. В частности, пленки Ti– твердый износостойкий 

материал, обладающий высокой химической и термической стабильностью 

(до 1000°С) [2]. Кроме того, остаточные напряжения сжатия пленок, c 

использованием TiN, подавляют образование трещин в двухслойных 

покрытиях, защищая слои нитрида от окисления и снижая плотность 

дефектов покрытия. Покрытия составом с TiN позволили вдвое увеличить 

срок службы режущего инструмента за счет уменьшения его износа. В 

продолжение этих исследований из соображений несмешиваемости 

материалов, формирующих нанокомпозитную структуру, в качестве второй 

фазы для формирования нанокомпозитного окисного покрытия был выбран 

TiCN [3]. 

Во всех случаях при нанесении  диэлектрических покрытий для 

получения заданных параметров и высокой адгезии к изделию большое 

значение имеют следующие условия: 

-• воспроизведение заданного состава покрытия; 

- обеспечение высокого уровня ионной бомбардировки растущего покрытия; 

- обеспечение достаточно высокой температуры изделия. 

Эти условия были учтены при воспроизведении специализированной 

напылительной установки. 

Наиболее популярный в настоящее время способ получения толстых 

диэлектрических покрытий заданного состава – реактивное магнетронное 

распыление, позволяющее наносить пленки, состоящие из химических 

соединений материала мишени и реактивного газа. К сожалению, этому 

способу присущи проблемы "исчезающего анода" [6] и возникновение 

пробоев на катоде. Обе эти проблемы успешно решаются в системах 

дуального магнетронного распыления при подаче биполярных импульсов, 

формируемых среднечастотным источником питания (СЧ ИП). 

Предельное расположение дуальных магнетронов – друг против 

друга позволяет осаждать покрытие на обе стороны объемной детали, 

расположенной между магнетронами [8, 9]. Кроме того, благодаря 

отсутствию одностороннего анода, мишени вдоль магнетронов 

изнашиваются равномерно. Таким образом, в замкнутых магнитных 

системах дуальных магнетронов обеспечивается достаточно высокий 

уровень ионной бомбардировки наращиваемого покрытия. Поэтому в 
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проектируемой установке были применены дуальные оппозитно 

расположенные магнетроны с замкнутыми магнитными полями. 

Результаты по апробации технологий, при переходе в режим 

формирования нанослоев и наночастиц в матричных изностойких слоях 

представлены в табл. 1. Исследованная область упрочнения и 

модификации поверхности  имеет диффузионный термостабильный слой, 

формируемый химико-термической  обработкой в плазме электрического 

газового разряда, и ионно-плазменное покрытие многослойных 

наноструктур на основе карбидов, карбонитридов титана. 

В эксперементах по данному методу были проведены исследования 

по применению ионно-лучевой обработки для инструментов, 

изготовленных из литого быстрореза, порошкового быстрореза и 

быстрореза, полученного способом высокотемпературного 

изостатического прессования, в т.ч. с покрытиями TiC, TiN, TiCN, TiAlN.  

Испытания проводились в сравнении с инструментами различных фирм, в 

т.ч. с DLC (алмазо-подобным) покрытиями, при обработке 

конструкционных сталей (типа SCM 420 аналог ст.30Х13), штамповых 

сталей (типа SKD аналог ст.Х12М), нержавеющих, титановых и Ni-Co 

сплавов, а также стеклопластиков.  

Ионно-лучевая обработка инструмента из порошкового быстрореза 

выявила образование специфической структуры, которая обладая высокой 

твердостью (2600 кгмм
2
), что  приводило к микровыкрашиваниям на 

тонких срезах, характерных для HSM, хотя и обладающих высокой 

стойкостью на принятых у нас режимах резания.  

Результаты  испытаний показали, что стойкость обработанных WC-

Co фрез Ø0.4 мм при обработке увеличивается более, чем в 6 раз. 

Стойкость фрез WC-Co с покрытием TiAlN в результате ионно-лучевой 

обработки при работе с хромомолибденовой сталью HRC 60 возросла 

более, чем в 3 раза даже при работе без СОЖ.   

Даная технология может быть использована в авиационной 

промышленности для упрочнении лопаток турбин и элементов топливной 

аппаратуры (аналогичные работы проводит харьковский «ФЭД», 

Запорожский «Моторсич»), в нефтегазовом комплексе при упрочнении 

буровых коронок и сгонов колон, задвижек и вентилей, газотурбинного 

оборудования и элементов насосов, а также во многих областях 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. 

Покрытия TiN и TiCN получали использованием модернизированной 

промышленной установкой «Булат-6» [5].  Полная автоматизация режимов 

осаждения позволило наносить многослойные структуры с чередованием 

«мягких» и «твердых» слоев, что дало многократное повышение 

изностойкости концевых фрез. 
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Испытания проводились на конструкционной стали 40Н 

В таблице 1 приведены данные заводских испытаний концевых фрез 

на конструкционной стали с покрытием из  разног количества нанослоев 

фаз ТiN и TiCN. Перед покрытием фрезы подвергались вакуумной 

азотации. Наилучший результат получен при обработке фрезы по 

технологии 42-43 с повышением износостойкости в десятки раз. 

Таблица 1 Результат испытания работы  фрез  DIN6627--A10LZ4- 

K20 покрытой слоем TiCN 

Тип 

покрытия 

Скорость 

резания 

V,[m/min] 

Длина 

резания 

L,[m] 

Степень 

износа 

hP,[mm] 

Коэф. износа 

J=hp/L 

[mm/m] 

Коэф. 

cтойкости 

B2 контроль 53 2,0 0,350 0.175 1 

TiCN 43-1-1 53 2.0 0.009 0?049 35,71 

TiCN 43-1-2 53 2,0 0,0153 0,0077 22,88 

TiCN 42-1-1 53 2,0 0,027 1.0135 12,0 

TiCN 42-1-2 53 2,0 0,0185 0,0093 18,92 

В таблице 1 приведены данные сравнительных испытаний на фрезах 

Ф20мм с покрытием ТiСN, которое формировалось послойно с нанослоями 

100-250 nm с чередованием «мягких» и «твердых слоев». Покрытие 

наносилось после предварительной азотации и «залечивания» 

микротрещин режущей кромки. Лучший результат показала технология 

43-1-1, давшая повышение износостойкости в 35 раз. 

Вакуумно-плазменное покрытие позволяет в том числе наносить 

антифрикционные слои, что позволяет создавать оборудование с большим 

сроком эксплуатации: например погружные и плунжерные насосы, 

топливную аппаратуру для авиационной и космической техники, детали и 

механизмы подвижного состава железных дорог. 

Преимущества упрочнений перед традиционными покрытиями TiN,TiCN и 

т.п.  (на основании литературных данных по аналогичным упрочнениям и 

опыта применения таких упрочнений на различном 

металлобрабатывающем инструменте): более высокая износостойкость 

благодаря более высокой микротвердости (до 3500-4000 кг/мм2) и 

структурным особенностям, упрочнение не приводит к изменению 

геометрических параметров (обрабатывались фрезы d=0,2мм)  более 

низкие коэффициенты трения в паре материал покрытия - обрабатываемый 

материал широкие возможности в целенаправленном изменении свойств 

покрытия с привязкой к обрабатываемому материалу и условиям его 

обработки сохраняется класс чистоты полированных и шлифованных 

поверхностей. Упрочнение происходит при t=200-350
0
 0С, не делая отпуск 

термообработанных изделий, при этом упрочняются изделия с уже 

нанесенными покрытиями. 
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Преимущества упрочнений перед традиционными покрытиями 

TiN,TiCN и т.п.  (на основании литературных данных по аналогичным 

упрочнениям и опыта применения таких упрочнений на различном 

металлобрабатывающем инструменте): более высокая износостойкость 

благодаря более высокой микротвердости (до 3500-4000 кг/мм2) и 

структурным особенностям, упрочнение не приводит к изменению 

геометрических параметров (обрабатывались фрезы d=0,2мм)  более 

низкие коэффициенты трения в паре материал покрытия - обрабатываемый 

материал широкие возможности в целенаправленном изменении свойств 

покрытия с привязкой к обрабатываемому материалу и условиям его 

обработки сохраняется класс чистоты полированных и шлифованных 

поверхностей. Упрочнение происходит при t=200-350
0
 0С, не делая отпуск 

термообработанных изделий, при этом упрочняются изделия с уже 

нанесенными покрытиями. 

Выводы: 

Разрабатываемые технологические процессы по изменению свойств 

покрытия с применением нанотехнологических подходов позволят 

значительно улучшить их рабочие характеристики и снизить 

капиталовложения в данном направлении. 
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УДК 669.018+ 539.216.2 

 

ВПЛИВ Al ТА Si НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ 

 БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Cu-Fe-Mn-Ni 

 

О. І. Кушнерьов, В. Ф. Башев 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара  

 

Досліджено багатокомпонентні високоентропійні сплави системи 

Cu-Fe-Mn-Ni із домішками Al и Si у литому стані та при гартуванні з 

рідини. Встановлено, що сплави, загартовані з рідини, мають однофазну 

структуру, в якій присутні прості тверді розчини із гранецентрованою 

кубічною (ГЦК) решіткою. Литі сплави також являють собою  прості 

тверді розчини типу ГЦК, за виключенням сплаву CuFeMnNiSi0.5, в якому  

присутні інтерметалічні фази. Отримані результати вказують на чітку 

залежність між величиною мікротвердості та вмістом Al та Si. 

 

Исследованы многокомпонентные высокоэнтропийные сплавы 

системы Cu-Fe-Mn-Ni с добавками Al и Si в литом и жидкозакаленном  

состояниях. Установлено, что жидкозакаленные сплавы имеют 

однофазную структуру, в которой присутствуют простые твердые 

растворы с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой. Литые 

сплавы также представляют собой простые твердые растворы типа 

ГЦК, за исключением сплава CuFeMnNiSi0.5, в котором присутствуют 

интерметаллические фазы. Полученные результаты показывают четкую 

зависимость между величиной микротвердости и содержанием Al и Si.  

 

The multicomponent high-entropy alloys of Cu-Fe-Mn-Ni system with Al 

and Si additions in the as-cast and splat-quenched state are investigated. Simple 

solid solutions with a face-centered cubic structure are obtained in all of the 

splat-quenched alloys. The as-cast alloys also have a simple face-centered cubic 

structure, with the exception of CuFeMnNiSi0.5, in which the intermetallic 

phases are found. The positive influence of microstrains level and dislocation 

density on the microhardness values of alloys are established. The obtained 

results clearly indicate on strong dependence between the measured 

microhardness and content of Si and Al additions. 

 

Вступ 
Протягом тривалого часу розвитку металургії основою більшості 

створених сплавів був один, рідше два або три метали. Однак внаслідок 

зростаючих потреб техніки в поліпшених конструкційних і 
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функціональних металевих матеріалах неперервно створюються нові 

технології і на їх основі розробляються перспективні леговані стали і 

сплави. При цьому поступово збільшується кількість легуючих елементів, 

які застосовуються для підвищення експлуатаційних характеристик 

сплавів. В останні роки інтенсивно досліджується новий клас матеріалів, 

так званих високоентропійних багатокомпонентних сплавів (ВЕС), що 

містять зазвичай від 5 до 13 основних елементів, в еквіатомних або 

близьких до еквіатомних концентраціях (від 5 до 35%) [1]. Підбором 

кількості компонентів і співвідношенням їх концентрацій в сплаві 

створюється підвищене значення ентропії змішення, яке зберігається не 

лише у розплавленому стані, але й після затвердіння. ВЕС являють собою 

новий клас матеріалів, які характеризуються унікальною структурою і 

цілим комплексом високих експлуатаційних характеристик, таких як 

твердість, зносостійкість, стійкість до окислення, корозії і іонізуючих 

випромінювань, висока термічна стабільність, добра біологічна сумісність 

із живими тканинами. [1-6].  

Постановка задач дослідження 
Метою роботи є визначення структури і властивостей 

багатокомпонентних сплавів системи Cu-Fe-Mn-Ni і впливу на них 

легуючих елементів Al  та  Si. З метою дослідження впливу швидкості 

охолодження розплаву на мікротвердість, фазовий склад і параметри 

тонкої структури досліджувалися сплави у литому та загартованому з 

рідини стані. 

Методика проведення експериментів 

Литі зразки сплавів були отримані за допомогою пічі Таммана з 

використанням мідної виливниці (швидкість охолодження тут складала ~ 

10
2
 К/с). Гартування з рідкого стану проводилося за відомою методикою 

splat-охолодження шляхом зіткнення краплі розплаву, яка летить із 

великою швидкістю в струмені інертного газу, з поверхнею, що являла 

собою внутрішню поверхню мідного циліндра, який швидко (~8000 об/хв.) 

обертався. Оцінена за товщиною загартованих з рідкого стану (ЗРС) плівок 

швидкість охолодження розплаву складала ~ 10
6
 – 10

7 
К/с.  

Мікроструктура зразків вивчалася за допомогою оптичного 

мікроскопу 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 
Високоентропійні сплави, як правило, характеризуються ентропією 

змішування 
mixS та ентальпією змішування 

mixH . Але для того, щоб 

описати фазовий склад ВЕС, були запропоновані деякі емпіричні критерії, 
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а саме, різниця атомних радіусів компонентів δ, концентрація валентних 

електронів VEC, і термодинамічний параметр Ω, який пов‘язує  між собою 

температуру плавлення, ентропію і ентальпію змішування. Визначення цих 

параметрів докладно розглядалося в багатьох роботах [1]. У табл. 1. надані 

значення вищенаведених параметрів. Номінальні хімічні склади всіх 

досліджених сплавів були обрані таким чином, щоб згідно із значеннями 

параметру VEC у них слід було очікувати формування лише фази із 

решіткою типу ГЦК.  

 

Таблиця 1. Значення 
mixS , 

mixH , δ, Ω і VEC для досліджених 

сплавів 

Сплав 
mixH , кДж/моль 

mixS , Дж /(моль·K) δ VEC Ω 

CuFeMnNi 2.75 11.52 3.68 9.0 6.72 

Al0.44CuFeMnNi -2.54 13.07 4.72 8.4 7.89 

CuFeMnNiSi0.25 -5.26 12.7 4.11 8.71 3.88 

CuFeMnNiSi0.5 -11.57 13.14 4.42 8.44 1.48 

  

Слід зауважити, що відповідно до обчислених значень 
mixS  більшість 

сплавів, вивчених у даній роботі, формально слід віднести до  

середньоентропійних сплавів, однак, узявши до уваги оцінку мінімального 

значення 
mixS для ВЕС≥11 Дж/(моль·K), наведену в [7], багато дослідників 

відносять такі матеріали також до високоентропійних сплавів. 

За даними дифрактограм (рис.1) встановлювався фазовий склад, 

оцінювалися періоди кристалічних решіток і один з параметрів тонкої 

структури: розміри областей когерентного розсіювання (ОКР) (табл.2). 

Встановлено, що досліджена структура сплавів у литому стані представляє 

собою однофазний твердий розчин типу ГЦК, за виключенням сплаву 

CuFeMnNiSi0.5, який має складний фазовий склад у вигляді двох твердих 

розчинів типу ГЦК разом з інтерметалічними фазами FeSi та FeSi2. В той 

же час ЗРС-сплави мають однофазну структуру на базі твердого розчину із 

ГЦК решіткою. Слід зазначити, що дослідження тонкої структури ВЕС, 

здійснені методами електронної мікроскопії, як правило, виявляють окрім 

фаз, виявлених методом РФСА, також включення різного складу [8]. В 

основному фази, що виділяються, мають нанорозмірний масштаб. 

Вимірювання мікротвердості ЗРС-сплавів системи Al-Cu-Fe-Mn-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, узявши до уваги результати [5], можна зробити висновок про те, 

що у литому металі в процесі ліквації відбувається утворення 

мікроструктури з типовою морфологією дендритів і міждендритних 
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областей та їх подальший розпад, що супроводжується за рахунок 

виникнення різноспрямованих напружень в решітці з підвищеними 

значеннями усередненьої мікротвердості. Таким чином, мікроструктура і 

фазовий склад литого сплаву, що зазнає розпаду,  істотно відрізняються 

своїм рівноважним, багатофазним станом, що забезпечує  більш високі 

значення твердості та міцності. Отримані результати також вказують на 

чітку залежність між величиною мікротвердості та вмістом Al та Si. 
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  2θ, град. 
б 

 

Рис.1. Дифрактограми литих (а) і ЗРС (б) зразків багатокомпонентних 

сплавів системи Al-Cu-Fe-Mn-Ni-Si: ‚-ГЦК; ♦- ГЦК2 ; -FeSi; *- FeSi2. 

 

За результатами мікроструктурних досліджень литих зразків 

досліджених сплавів (рис.2) можна зробити висновок про присутність в 

них яскраво вираженої дендритної структури, з наявним розпадом.  
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Таблиця 2.   Фазовий склад, розміри ОКР (L) та усереднена  

мікротвердість (Hμ) досліджених сплавів 

Сплав Фазовий склад L, 

нм. 

ρ, cm
-2

 Δa/a 
Hμ, MPa 

Литий 

Al0.44CuFeMnNi 
FCC  (а=0.3645 нм) 14±2 2.6·10

12
 
5.9·10

-3
 
2000±200 

ЗРС 

Al0.44CuFeMnNi 
FCC (а=0.3619 нм) 30±3 6.3·10

11
 
2.4·10

-3
 
1600±100 

Литий 

CuFeMnNiSi0.5 

FCC (а=0.3660 нм)+ 

FCC (а=0.3620 нм)+ 

FeSi + FeSi2 

18±2 

18±2 

1.6·10
12

 

 

2.3·10
-3

 

3300±200 

ЗРС CuFeMnNiSi0.5 FCC (а=0.3646 нм) 30±3 6·10
11

 2.0·10
-3

 2200±200 

Литий 

CuFeMnNiSi0.25 
FCC (а=0.3642 нм) 16±2 2.2·10

12
 
4.5·10

-3
 
3000±200 

ЗРС CuFeMnNiSi0.25 FCC (а=0.3634 нм) 32±3 5.5·10
11

 2.5·10
-3

 2500±200 

Литий CuFeMnNi FCC (а=0.3641 нм) 20±2 1.4·10
12

 4.4·10
-3

 1400±100 

ЗРС CuFeMnNi FCC (а=0.3632 нм) 31±3 5.6·10
11

 2.3·10
-3

 1000±100 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис.2. Мікроструктури  литих зразків сплавів системи Al-Cu-Fe-Mn-Ni-

Si: а -CuFeMnNi; б -CuFeMnNiSi0.25; в -CuFeMnNiSi0.5; г -Al0.44CuFeMnNi 
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Висновки 
1. Встановлено, що вивчені сплави за виключенням CuFeMnNiSi0.5  у 

литому стані є однофазними ВЕС, в структурі яких присутні 

невпорядковані тверді розчини з решітками типу ГЦК. Для сплаву 

CuFeMnNiSi0.5, який має складний фазовий склад, характерні два 

простих твердих розчини типу ГЦК разом з інтерметалічними 

фазами FeSi та FeSi2. 

2. Усі ЗРС сплави мають однофазну структуру, в якій присутні 

однофазні тверді розчини із ГЦК решіткою. 

3. Зі збільшенням швидкості охолодження спостерігається зменшення  

рівня мікронапружень та густини дислокацій, що призводить до 

зменшення мікротвердості досліджених сплавів. 

4. Встановлено, що литі ВЕС системи Al-Cu-Fe-Mn-Ni-Si  

характеризуються більш високими значеннями мікротвердості і 

меншими значеннями пластичності, ніж ЗРС- сплави.  
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УДК 669.14.018.295:620.192 

 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОГЕЗИВНУЮ 

ПРОЧНОСТЬ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ ВКЛЮЧЕНИЕ-МАТРИЦА 

СТАЛЕЙ 

 

С.И. Губенко 

Национальная металлургическая академия Украины,г. Днепр 

 

Досліджено вплив лазерної дії на механізм формування 

мікроруйнувань на  границях включення-матриця при пластичній 

деформаціі. Показано, що локальна мікрозварювання  в момент лазерної 

дії сприяє підвищенню когезійної міцності цих границь. 

 

Исследовано влияние лазерного воздействия на образование 

микроразрушений на границах включение-матрица при пластической 

деформации. Показано, что локальная микросварка в момент лазерного 

воздействия способствует повышению когезивной прочности этих 

границ. 

 

The influence of laser action on the mechanism of microcracks formation 

on inclusion-matrix boundaries under plastic deformation was investigated. It 

was shown that local microwelding in the moment of laser action promotes raise 

the cohesive strength of these boundaries. 

 

Введение. Методы воздействия на неметаллические включения 

представляют собой одно из наиболее перспективных направлений 

обработки сталей. Известно, что неметаллические включения являются 

причиной образования некоторых дефектов упрочненного слоя при 

лазерной обработке [1 - 6]. Установлено также, что предварительное  

лазерное воздействие оказывает влияние на поведение неметаллических 

включений при пластической деформации [1 - 6]. Целью работы является 

выявление влияния режима лазерного воздействия на механизм и 

параметры образования микроразрушений вдоль межфазных границ 

включение-матрица стали при горячей деформации. 

Материалы и методики. Образцы сталей R7, НБ-57, 08кп, 08Х, 08Т, 

08Ю, ШХ15 с полированной поверхностью подвергали лазерной действия 

на установке ГОС-30М при энергии импульса 10, 18, 25 и 30 Дж. Скорость 

нагрева составляла 105 ° С / с, время действия импульса - (1,0, 2,5, 3,6, 4,2 

и 6,0) .10-3 с, скорость охлаждения - 106 ° с / с. При исследовании 

образования микроруйнувань образцы сталей подвергали растяжению в 
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вакууме при температурах 1000 ... 1250 ° С на установках Инстрон-1195 и 

Имаш-5С со скоростями перемещения захватов V1 - 800, V2 - 1680 и V3 - 

2000 мм / мин. Идентификацию включений проводили 

металлографическим, микрорентгеноспектрального и петрографических 

методами [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Вблизи всех видов 

включений после растяжения наблюдали локализацию деформации, 

приводящую к возникновению микроразрушений [2 - 4]. Для многих 

включений при обычном растяжении характерно образование полостей 

(вязких трещин) путем расслоения вдоль межфазных границ включение-

матрица [1 - 6]. Ранее проведенными исследованиями показано, что 

полости возникают вблизи включений оксидов в сталях 08Ю, 08кп, 08Х, 

сульфидов и сульфидных эвтектик в сталях НБ-57, ШХ15, 08Ю, силикатов 

в стали 12ГС. В то же время для включений с титаном в стали 08Т более 

характерно образование хрупких трещин в самих включениях. В 

настоящем исследовании у включений оксидов Al2O3, Cr2O3, MnO·Al2O3, 

MgO·Al2O3, MnO, MnO·Cr2O3, сульфидов, сульфидных эвтектик FeS-FeO, 

(Fe,Mn)S-FeS, (Fe,Cr,Mn)S-FeS    и силикатных эвтектик, не находящихся в 

зоне облучения, появились полости. В то же время ни у одного включения 

в пределах пятен облучения полостей не было. Таким образом, и в зоне 

лазерного облучения, и вне ее локализация деформации вблизи включений 

вызывает появление микроразрушений. Если для исследованных сталей и 

включений без воздействия лазера характерно зарождение вязких 

полостей, то лазерное облучение способствует образованию хрупких 

трещин и расслоений вдоль границ включение-матрица, т.е. изменению 

типа микроразрушения. Диффузионный обмен атомами через межфазные 

границы в момент лазерного воздействия изменил их состояние. Особенно 

это касается  несмачиваемых и плохо смачиваемых включений [1 - 5]. 

Взаимный обмен атомами включений и матрицы в результате поперечной 

диффузии привел к улучшению сцепления на границе раздела, по-

видимому, в результате локальной диффузионной микросварки, а также 

появления новых межфазных дефектов в экстремальных условиях ЛТО. 

Следует учитывать неоднородное распределение температуры при 

лазерном нагреве [7 - 10], что способствует неравномерному упрочнению 

локальных участков стальной матрицы вблизи включений, а также границ 

включение-матрица сталей. 

Таким образом, лазерная обработка вызвала мощные процессы 

массопереноса, а также перестройки дефектной структуры границ 

включение-матрица. Кроме того, при резком нагреве и охлаждении может 

быть реализована возможность хороших сопряжений решеток включения и 

матрицы в результате сдвигового сопряжения фаз на границе их раздела. 
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Даже при наличии одинакового типа решеток у включения и матрицы с 

разными периодами и межплоскостными расстояниями для получения 

позиции точного соответствия одна из решеток должна быть 

продеформирована путем всестороннего растяжения или сжатия. Наличие 

примесей на границах раздела включение-матрица способствовало 

упрочнению границы, т.к. затрудняло протекание релаксационных 

процессов, способных уменьшить компоненту внутренних растягивающих 

напряжений. Все это свидетельствует о сложном механизме 

релаксационных процессов на границах, имеющих, по-видимому, 

сдвигово-диффузионный характер. При последующей деформации на 

межфазных границах проявляется фасетирование [1 - 6]. 

Если включения при обычном растяжении не склонны к 

образованию вязких полостей, лазерное воздействие, не изменяя вида 

микроразрушений, способствует лишь изменению параметров зарождения 

микроразрушений при последующей пластической деформации. 

Поскольку хрупкие расслоения вдоль границ включение-матрица 

появляются при более высоких степенях деформации, чем вязкие полости 

без облучения, это свидетельствует о том, что локальная микросварка 

включений с матрицей в момент лазерного воздействия приводит к 

упрочнению стали на ранних этапах деформации, т.е. повышению ее 

трещиностойкости. 

Особое внимание уделено исследованию влияния предварительного 

лазерного воздействия на механизм образования микроразрушений вблизи 

включений при высокотемпературной деформации. Исследования 

микроразрушений в колесной стали, деформированной без 

предварительного лазерного воздействия, позволили получить результаты, 

соответствующие данным, полученным в работах [2 - 4]. Вблизи 

включений Al2O3 , MnO
.
Al2O3 возникли полости, представляющие собой 

вязкие трещины (рис. 1, а). Вблизи железо-марганцевых сульфидов также 

наблюдали полости (рис. 1, б), кроме того, в самих сульфидах иногда 

наблюдали трещины. Железо-марганцевые силикаты при всех 

температурах, независимо от степени их пластичности не проявили 

склонности к образованию полостей, в них возникали хрупкие трещины 

(рис. 1, в). При температурах плавления легкоплавких сульфидных 

эвтектик в стали возникали полости, заполненные расплавом, от которых 

развивались трещины (рис. 1, г).  

Определены критические степени деформации, при достижении 

которых возникали микроразрушения вблизи включений без 

предварительного лазерного воздействия (табл. 1). Очевидно, чем выше 

температура деформации, тем больше величина критической степени 

деформации εкр  для всех видов включений и микроразрушений. Однако 
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при плавлении сульфидов и силикатов величина εкр  резко снижается 

вследствие развития красноломкости [2, 3]. Проявилось влияние скорости 

деформирования (скорости перемещения захватов V1 ,V2 ,V3) на величину 

εкр, при достижении которой возникают микроразрушения вблизи 

включений. При переходе от V1 к V2  ее величина возрастает в связи с 

увеличением интенсивности проскальзывания, способствующего 

деформационному упрочнению межфазных границ включение-матрица; 

при переходе от V2 к V3   величина εкр  опять снижается из-за 

затрудненности протекания динамических релаксационных процессов в 

границах включение-матрица (табл. 1).  

   

а б в 

 

 

 

Рис. 1 Включения в колесной стали после 

горячей  деформации   без предварительного 

лазерного воздействия;    а – MnO.Al2O3; б – 

FeS-(Fe,Mn)S; в - MnO
.
SiO2; г – FeS-

(Fe,Mn)S; х500 

 

г  

 

Таблица 1 Величины критической степени деформации εкр ,%, при 

достижении которой возникают микроразрушения вблизи включений в 

колесной стали при разных скоростях деформирования (V1 ,V2 ,V3) без 

ЛТО и после ЛТО по режиму Wимп = 25 Дж, ηимп = 3,6
.
10

-3
 с 

Включение, 

дефект 

Температура деформации, 
0
С 

1000 

V1     V2     V3 

1100 

V1      V2    V3 

1200 

V1     V2     V3 

Al2O3 , MnO·Al2O3 

полости без ЛТО 

17     22     18 22      28    24 30     36     32 

(Fe,Mn)S 

полости без ЛТО 

24     29     25 28      33    30 8     14      10 

оплав 
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(Fe,MnO)·SiO2 

трещины во включении без 

ЛТО 

5         9       7 22      30    25 

 

25    35     28 

 

Al2O3 , MnO·Al2O3 

хрупкие расслоения на 

границах включение-

матрица после ЛТО 

25     30     26 32      37    33 35     42    38 

(Fe,Mn)S 

хрупкие расслоения на 

границах включение-

матрица после ЛТО 

30      35    31 35     42     38 15     20     14 

оплав 

(Fe,MnO)·SiO2, 

трещины во включении 

после ЛТО 

14       22    16 25      37    30 29     42     35 

 

В настоящем исследовании у включений оксидов Al2O3, MnO·Al2O3, 

MgO·Al2O3, сульфидов, сульфидных эвтектик FeS-FeO, (Fe,Mn)S-FeS, не 

находящихся в зоне лазерного облучения, при последующей горячей 

деформации появились полости. В то же время ни у одного включения в 

пределах пятен облучения полостей не было. Наблюдалась ярко 

выраженная локализация горячей деформации матрицы при степенях 

деформации до 30…35 % . Дальнейшее  повышение степени деформации 

привело к образованию вдоль межфазных границ тонких расслоений, 

представляющих собой хрупкие трещины (рис. 2). Они появлялись в зоне 

лазерного воздействия у включений оксидов,  сульфидов и силикатов. На 

завершающих этапах деформации, предшествующих разрушению 

образцов, в матрице вблизи включений наблюдались хрупкие трещины, 

которые являлись продолжением хрупких расслоений на межфазных 

границах, либо возникали у включений вследствие торможения сдвигов в 

матрице. Развитие этих трещин и приводило к макроразрушению образцов. 

Критическая степень деформации, при достижении которой у 

включений оксидов и сульфидов зарождаются трещины после 

предварительного лазерного воздействия, зависит от температуры 

деформации (табл. 1). Очевидно, что значения εкр в случае 

предварительного лазерного воздействия для всех типов включений 

существенно выше, чем без ЛТО; это объясняется влиянием 

предварительного лазерного упрочнения  границ включение-матрица. 

Проявилось влияние скорости деформирования (скорости перемещения 

захватов V1 ,V2 ,V3) на величину критической степени деформации εкр , при 
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достижении которой возникают микроразрушения вблизи включений 

после предварительной ЛТО. При переходе от V1 к V2 ее величина 

возрастает в связи с увеличением интенсивности проскальзывания, 

способствующего деформационному упрочнению и пластической 

релаксации межфазных границ включение-матрица; при переходе от V2 к 

V3   величина εкр опять снижается из-за затрудненности протекания 

динамических релаксационных процессов в границах включение-матрица 

(табл. 1).  

 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 2 Включения после лазерного воздействия и деформации в 

колесной стали: а – MnO.Al2O3;  б – FeS-(Fe,Mn)S; в, г – (Fe,Mn)S; х500 

 

На величину εкр  влияет также режим предварительного лазерного 

воздействия. Анализ результатов исследований показал, что значения εкр  

возрастают при всех режимах лазерного воздействия, однако, минимально 

повышаются при граничных значениях энергии лазерного импульса, и в 

большей степени – при Wимп = 18…25 Дж, что указывает на наличие 

интервала энергий импульсного лазерного воздействия, позволяющего 

получать максимальное лазерное упрочнение границ включение-матрица 

(табл. 2). 
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Таблица 2 Величина критической степени деформации εкр ,% для 

разных типов включений в колесной стали при температуре 1100
0
С и 

разных режимах предварительной лазерной обработки (для V2) 

 

Wимп, дж ηимп 
.
 10 

-3
, с Al2O3 , 

MnO·Al2O3 

(Fe, Mn)S 

10 1,0 

3,6 

30 

36 

34 

39 

18 1,0 

3,6 

35 

39 

39 

45 

25 1,0 

3,6 

37 

42 

42 

46 

30 1,0 

3,6 

32 

36 

35 

39 

 

Влияние времени предварительного лазерного воздействия 

проявляется в том, что с его увеличением величина εкр возрастает 

благодаря более эффективному лазерному упрочнению границ включение-

матрица. Критический размер включений оксидов, вблизи которых 

возникают хрупкие трещины, зависит от температуры и существенно 

возрастает после ЛТО по сравнению с критическими размерами 

включений при образовании полостей без ЛТО. Следует отметить, что 

режим предварительного воздействия практически не влиял на 

критический размер включений (табл. 3), что связано по-видимому с 

основным упрочняющим воздействием ЛТО на межфазные границы 

включений. Сами включения остаются концентраторами напряжений в 

стали при любых условиях нагружения, величина которых определяется 

размером включения [2 - 4]. 

 

Таблица 3 Влияние температуры деформации на критический размер 

включений Dв и изменение размера полости dпол или хрупкого расслоения 

lхр с увеличением степени деформации колесной стали 

 

Включение, 

дефект, 

 

Т, 
0
С Dв, 

мкм 

 

ε, % 

Параметр дефекта, 

dпол, lхр, мкм 

dпол lхр 

MnO
.
Al2O3, 

полость без ЛТО 

1000 11 10 

20 

40 

3 

8 

12 

- 

- 

- 

1100 12 10 12 - 

1200 15 10 19 - 
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MnO
.
Al2O3, 

хруп.расслоение 

после ЛТО, 

Wимп = 25 Дж, 

ηимп = 3,6
.
10

-3
 с 

1000 20 22 

30 

40 

- 

- 

- 

4 

16 

32 

1100 25 22 - 6 

1200 30 22 - 6 

FeS-(Fe,Mn)S, 

полость без ЛТО 

1000 15 10 

20 

40 

3 

10 

18 

- 

- 

- 

1100 18 10 

20 

40 

4 (оплав) 

38 

50 

- 

- 

- 

1200 20 10 28 (расплав) - 

FeS-(Fe,Mn)S, 

хруп.расслоение 

после ЛТО, 

Wимп = 25 Дж, 

ηимп = 3,6
.
10

-3
 с 

1000 25 22 

30 

40 

- 

- 

- 

2 

20 

35 

1100 28 22 - 0 

(распл) 

1200 38 22 - 0 

(распл) 

 

Скорость роста хрупких трещин от включений оксидов в матрицу 

уменьшается при повышении температуры деформации, но при всех 

температурах испытания остается выше, чем скорость роста полостей без 

облучения (табл. 3). Исключение составляет быстрый рост дефектов в 

случае плавления включений в процессе горячей деформации как без 

предварительного лазерного воздействия, так и после него (табл. 3). 

Влияние режима предварительной ЛТО на скорость роста хрупких 

расслоений не выявлено, так как их развитие на границах включение-

матрица практически не связано с развитием деформации в окружающей 

матрице и проскальзывания на этих границах, что доказывает хрупкую 

природу этих трещин (табл. 4). 

Таблица 4 Значения критического размера включения MnO.Al2O3 Dв 

и длины хрупкого расслоения lхр в колесной стали при температуре 1100
0
С 

и разных режимах предварительной лазерной обработки (для V2) 

Wимп, Дж ηимп 
.
 10 

-3
, с Dв, мкм lхр, мкм 

10 1,0 

3,6 

22 

24 

15 

16 
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18 1,0 

3,6 

25 

24 

17 

16 

25 1,0 

3,6 

24 

25 

15 

16 

30 1,0 

3,6 

25 

26 

17 

16 

 

Хрупкие расслоения на границах включение-матрица вырастают 

практически мгновенно, тогда как полости без предварительной ЛТО 

развиваются значительно медленнее при всех температурах в результате 

пластической деформации матрицы. Дальнейшее развитие деформации 

стали приводит к распространению трещин от включений в матрицу, 

причем обнаружены три варианта их развития. Первые два этапа связаны с 

ранее образовавшимися  микроразрушениями, поскольку хрупкие 

расслоения и трещины из включений могут продолжаться в матрицу. 

Кроме того, вблизи включений, как правило около их концов или острых 

углов, появляются трещины, не связанные с микроразрушениями, 

возникшими на более ранних этапах деформации.  

Микроразрушения, возникающие вблизи включений всех типов в 

процессе деформации после лазерного воздействия развиваются по трем 

этапам. Первый включает локализацию деформации, на втором - в матрице 

около включений возникают трещины, на третьем этапе трещины 

распространяются от включений в матрицу с образованием магистральной 

трещины. Количество этапов, как и в случае растяжения без облучения, 

осталось прежним, однако их характер и параметры развития существенно 

изменились. Лазерное облучение способствовало увеличению критических 

размеров включений всех типов и степени деформации, когда зарождались 

микроразрушения. 

Таким образом, лазерное облучение способствует образованию 

хрупких трещин и расслоений вдоль границ включение-матрица, т.е. 

изменению типа микроразрушений вблизи включений, склонных к 

образованию полостей при обычном растяжении.  

Предварительное лазерное воздействие приводит к тому, что при 

горячей деформации стали происходит сдерживание проскальзывания 

вдоль границ включение-матрица, а хрупкие расслоения вдоль границ 

включение-матрица появляются при более высоких степенях деформации, 

чем вязкие полости без облучения. Поэтому можно говорить о том, что 

контактное взаимодействие включений с матрицей в момент лазерного 

воздействия приводит к упрочнению как границ включение-матрица, так  и 

к упрочнению стали на определенных этапах деформации, т.е. повышению 

ее трещиностойкости. Существует интервал энергии лазерного луча – 
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18…25 Дж, обеспечивающий максимальное лазерное упрочнение границ 

включение-матрица, что проявляется в изменении параметров образования 

хрупких расслоений при горячей деформации. 

Следует отметить, что при горячей деформации без предварительной 

ЛТО процесс проскальзывания вдоль границ включение-матрица 

предшествует вязкому расслоению этих границ в результате образования 

полостей (вязких трещин). При этом схема трансформации межфазной 

границы выглядит следующим образом (рис. 3, а, б): граница вязко 

разделяется на берега полости, к которым в случае недеформируемого или 

пластичного включения прилегают зоны проскальзывания и 

аккомодационной деформации в участках матрицы (и в пластичном 

включении). Такое сочетание пластических процессов релаксации 

напряжений в границах включение-матрица (проскальзывание и 

образование вязких трещин) выглядит естественным в условиях горячей 

деформации.  

 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 3 Схемы трансформации границ включение-матрица при 

проскальзывании и образовании полости (а, б) либо хрупкого расслоения 

(в, г): 1 – граница включение-матрица, 2 – зона приграничной деформации 

в матрице, 3 - зона приграничной деформации во включении, 4 – полость, 

5 – хрупкое расслоение 

 

Лазерное воздействие привело к своеобразному поведению границ 

включение-матрица при горячей деформации. В их поведении сочетаются, 
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на первый взгляд несовместимые процессы, а именно проскальзывание – 

пластическая релаксация напряжений, и хрупкое расслоение – хрупкая 

релаксация напряжений в изучаемых границах. Такое сочетание процессов 

обусловлено скоростным лазерным упрочнением границ включение-

матрица, проявляющимся в сдерживании проскальзывания и зарождения 

микроразрушений путем хрупкой декогезии межфазных границ, что 

приводит к затруднению формирования вязких трещин и после накопления 

напряжений в границах в результате деформационного упрочнения - к 

изменению механизма образования микроразрушений вблизи включений. 

Лазерное воздействие привело к получению межфазных границ 

включение-матрица, обладающих повышенной стойкостью к 

деформирующим высокотемпературным воздействиям, а также способных 

эффективно рассеивать подводимую извне энергию в момент пика 

напряжений с помощью пластической релаксации в результате 

проскальзывания. Однако при исчерпании запаса пластичности этих 

границ происходит хрупкое расслоение как в случае недеформируемых, 

так и пластичных включений. К берегам хрупкой трещины (расслоения) 

прилегают зоны проскальзывания и аккомодационной деформации со 

стороны матрицы (и пластичного включения) (рис. 3, в, г).  

 

Выводы. Установлено влияние температурно-скоростного режима 

деформирования, а также энергии лазерного импульса и длительности 

воздействия на параметры зарождения и развития хрупких расслоений. 

Показано, что при резком нагреве и охлаждении может быть реализован 

сложный механизм релаксационных процессов на границах, имеющих 

сдвигово-«диффузионно»-фазовый характер. Изучена трансформация 

границ включение-матрица при высокотемпературном хрупком 

расслоении, сочетающая пластическую и хрупкую релаксацию 

напряжений в изучаемых границах, обусловленную их скоростным 

лазерным упрочнением. Определен  интервал энергий лазерного луча 

(18…25 Дж), при которых эти эффекты выражены максимально. 

Стабильность лазерного упрочнения границ включение-матрица 

определяется этим интервалом энергии импульса и увеличивается при 

увеличении длительности импульса излучения. Показано, что при 

комбинированной обработке стали ЛТО + высокотемпературная 

деформация реализуются два механизма упрочнения межфазных границ 

включение-матрица: лазерное (высокоскоростное термическое, которое 

является многофакторным процессом) и деформационное. 
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УДК 669.15-194.018.26 : 621.785 : 621.771.25 : 539. 3 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОИЗВОДСТВА БУНТОВОГО ПРОКАТА С 

ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ   

 

Э. В. Парусов (ИЧМ НАНУ, г. Днепр), А. Б. Сычков (МГТУ, г. Магнитогорск), 

С. И. Губенко (НМетАУ, г. Днепр),  И. Н. Чуйко, Л. В. Сагура (ИЧМ НАНУ, 

г. Днепр) 

 

Розглянуто вплив режимів охолодження, а також вмісту бору на 

механічні властивості і деформаційне старіння бунтового прокату з 

електросталі марки 1005. Показано, що за рахунок повного зв'язування 

вільного азоту знижується схильність бунтового прокату до 

деформаційного старіння, що відкриває нові можливості підвищення 

ресурсу пластичності металу при виробництві холоднодеформованого 

дроту малих діаметрів без використання проміжного відпалу. 

 

Рассмотрено влияние режимов охлаждения, а также содержания 

бора на механические свойства и деформационное старение бунтового 

проката из электростали марки 1005. Показано, что за счет полного 

связывания свободного азота снижается склонность бунтового проката 

к деформационному старению, что открывает новые возможности 

повышения ресурса пластичности металла при производстве 

холоднодеформированной проволоки малых диаметров без использования 

промежуточного отжига.  

 

The influence of the cooling regimes, as well as the boron content on the 

mechanical properties and deformation aging of the wire rod from 1005 grade 

electric steel, is considered. It is shown that due to the complete binding of free 

nitrogen, the propensity of the wire rod to deformation aging decreases, which 

opens up new opportunities for increasing the resource of plasticity of the metal 

when producing cold-deformed wire of small diameters without intermediate 

annealing. 

 

Введение. Возросшие требования к повышению деформируемости 

металлопроката предопределили развитие технологии производства так 

называемых «IF-сталей» (от англ. interstitial free steel) – сталей с низким 

содержанием свободных атомов внедрения (азот, углерод). В настоящее 

время мировое производство IF-сталей достигает около 20 млн. т в год, а 

потребность в них непрерывно возрастает [1]. 

IF-стали наиболее часто используют при производстве 
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тонколистового металлопроката, который предназначен для последующей 

глубокой вытяжки. IF-стали выплавляют преимущественно в кислородных 

конвертерах [2], в то же время, современные электродуговые печи с 

полным комплексом технологического оборудования для внепечной 

обработки стали позволяют получать достаточно широкий марочный 

сортамент указанных сталей. Сталь, выплавляемая в электродуговой 

сталеплавильной печи, в сравнении с кислородно-конвертерным 

процессом характеризуется следующими особенностями [2-4]: 1) исходная 

шихта (металлолом) выступает источником повышенного содержания 

примесей цветных металлов (Cr, Ni, Cu); 2) высокотемпературная 

электрическая дуга обусловливает более высокое содержание свободного 

азота. 

Известно, что увеличение содержания примесей цветных металлов 

повышает уровень деформационного упрочнения сталей [5-7]. При 

переработке бунтового проката в холоднодеформированную проволоку 

свободные атомы углерода и азота вызывают деформационное старение 

стали, которое может быть динамическим (при волочении) или 

статическим (после волочения) [8-10]. 

Принимая во внимание данные работы [11] можно предположить, что 

низкое содержание свободного углерода и азота в стали позволит 

произвести переработку бунтового проката без использования затратной 

промежуточной термической обработки (отжига). 

На практике наиболее часто для связывания азота в нитриды 

используют алюминий, ванадий, ниобий, титан и бор [3]. Однако введение 

в сталь небольшого количества Al, V, Nb и Ti вызывает повышение еѐ 

прочности за счет измельчения зерен, а также дисперсионного упрочнения, 

что может на более ранних стадиях холодной деформации ограничить 

ресурс технологической пластичности бунтового проката при волочении. 

В виду изложенного, представляет определенный интерес исследовать 

возможность производства борсодержащего бунтового проката из сталей с 

низким содержанием примесей внедрения. 

 

Постановка задачи исследования – установить влияние режимов 

охлаждения и примесей внедрения на изменение механических свойств 

бунтового проката из стали марки 1005 (ASTM A 510M) 

предназначенного для производства проволочной заготовки с суммарным 

относительным обжатием не менее 98 %. 

 

 Методика проведения экспериментов. Для исследования 

использованы промышленные партии бунтового проката диаметром 5,5 мм 

из стали марки 1005. Химический состав исследуемых плавок представлен 
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в табл. 1. Используемое оборудование: спектрометры «ARL-3460», 

«Spectrolab-M», «Spectroflaime», газовые анализаторы  «LECO TN-314» и 

«TC-436», «Ströhlein» (модели O-H-N-Mat). Металлографический анализ 

проводили на оптическом световом микроскопе «Neophot-32». Контроль 

величины действительного зерна стали проводили по ГОСТ 5639-82. 

Механические свойства определяли по ГОСТ 1497-84 на разрывной 

машине «Amsler-1033». Микротвердость измеряли на приборе «ПМТ-3». 

 

Таблица 1 Химический состав стали 

№ 

плавки 

Содержание элементов, % 

С Mn Si P S Cr Ni Cu Аl В N B/N 

1 0,012 0,08 0,021 0,006 0,026 0,03 0,07 0,12 0,003 0,0044 0,0065 0,68 

2 0,014 0,12 0,016 0,007 0,013 0,04 0,09 0,13 0,007 0,0074 0,0074 1,00 

3 0,015 0,12 0,010 0,007 0,016 0,03 0,07 0,12 0,003 0,0003 0,0078 0,04 

 

 Результаты исследований. При вводе в сталь бора необходимо 

учитывать его содержание в готовом металлопрокате [10, 12-14]: 

- соотношение бор/азот (BN) < 0,8 – свидетельствует о 

недостаточном количестве бора для полного связывания азота и 

обусловливает упрочняющее влияние последнего на ферритную матрицу; 

- соотношение BN близкое к стехиометрическому ( 0,8) – 

свидетельствует о практически полном связывании азота за счет 

образования соединения BN; 

- соотношение BN > 0,8 – свидетельствует о полном связывании 

азота и нахождении свободного бора в твердом растворе. 

При достижении соотношения BN ~ 0,8 сталь становится условно 

«нестареющей». 

Анализ данных (см. табл. 1) позволяет сказать о том, что 

существенных  отличий по химическому составу исследуемых плавок не 

выявлено, за исключением различного соотношения BN. 

Выплавка стали производилась в электродуговой сталеплавильной 

печи с использованием вакуумного обезуглероживания на установке 

VD/VOD. Горячая деформация непрерывнолитой заготовки проводилась 

на непрерывном мелкосортно-проволочном стане 320/150 с последующим 

охлаждением металла на транспортере линии Стелмор. Режимы 

охлаждения бунтового проката из диаметром 5,5 мм представлены в 

табл. 2, а результаты металлографического анализа в табл. 3. 
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Таблица 2 Режимы охлаждения бунтового проката из стали марки 

1005 

№ 

режима 

Тво,  

°С 

Vтр,  

м/с 

Количество 

вентиляторов в 

работе 

Положение 

крышек 

Vохл,  

С/с 

А 950 0,2…0,3 4 Открыты 1,35 

Б 950 0,09…0,12 0 Закрыты 0,55 

*Примечание: Тво – температура металла на виткообразователе;                 

Vтр – скорость перемещения витков металла на транспортере; Vохл – средняя 

скорость охлаждения металла на транспортере 

 

Таблица 3 Результаты металлографического анализа бунтового 

проката из стали марки 1005  

№ плавки 
Номер действительного  

зерна 

Микротвердость,  

HV500 

Режим охлаждения А 

1 10, 11 106 

2 9, 10, 8 98 

3 10, 11 114 

Режим охлаждения Б 

1 10, 11,  9 102 

2 8, 9, 10 91 

3 10, 11, 9 107 

 

Микроструктура проката, охлажденного  по режиму А, состояла из 

феррита и цементита третичного в виде неравномерно распределенных 

мелких частиц размером 1…5 мкм, расположенных как в объеме зерен, так 

и по их границам. 

Микроструктура проката, охлажденного по режиму Б, состояла из 

феррита и цементита третичного в виде сетки, окаймляющей не более 

20 % границы зерен, и глобулярных частиц размером не более 2,0 мкм. 

Результаты испытания механических свойств бунтового проката 

приведены в табл. 4. Анализ полученных результатов показал, что для 

бунтового проката, полученного из стали 1005 (плавка № 2) характерны 

минимальные значения временного сопротивления разрыву. Такая 

особенность обусловлена тем, что в плавке № 2 азот полностью связан 

бором (BN = 1,00). Для плавки № 3 соотношение BN было 

минимальным (0,04), что привело к повышению прочностных свойств 

металла. 

Из сопоставительного анализа влияния режимов охлаждения и 

соотношения BN на механические свойства бунтового проката следует, 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

55 
 

что наиболее предпочтительным является режим охлаждения Б. 

Замедленное охлаждение металла на линии Стелмор со средней скоростью 

0,55 ºС/с обеспечивает снижение прочностных показателей бунтового 

проката. 

 

Таблица 4 Механические свойства бунтового проката из стали 1005 

№ плавки ζв, МПа ψ, % δ5, % δ10, % 

Режим охлаждения А 

1 364 84 43 34 

2 324 83 46 36 

3 372 83 42 34 

Режим охлаждения Б 

1 346 87 47 37 

2 317 86 44 36 

3 359 85 42 32 

 

Для определения влияния бора, как элемента, снижающего 

склонность к старению стали, были проведен следующий эксперимент: 

образцы, отобранные от партий металлопроката (плавки № 1…3) 

подвергали деформации растяжением с остаточным удлинением 10 %, 

затем проводили отпуск при температуре 100 °С в течение 30 минут. 

Результаты механических испытаний без предварительной деформации и 

после предварительной деформации и отпуска представлены в табл. 5.  

 

Таблица 5 – Испытания бунтового проката из стали  марки 1005  на 

деформационное старение 

№ 

плавки 

ζв без предварительной  

деформации,  

МПа 

ζв после предварительной  

деформации и отпуска, 

МПа 

Δζв, 

МПа 

Режим охлаждения А 

1 364 456 92 

2 324 396 72 

3 372 489 117 

Режим охлаждения Б 

1 346 436 90 

2 317 382 65 

3 359 473 114 

 

Разница между значениями временного сопротивления разрыву при 

растяжении металла без предварительной деформации и после обработки 

(Δζв) является показателем влияния деформационного старения на 

изменение механических свойств стали. Результаты эксперимента 
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показали, что повышение временного сопротивления разрыву для 

бунтового проката плавки № 2 с соотношением BN = 1,00 меньше на 

38…43 %, чем для плавки № 3 (BN = 0,04). Повышение прочности 

снижается от 117…114 МПа (плавка № 3) до 72…65 МПа для стали с 

максимальным содержанием бора (плавка № 2). 

Следовательно, введение бора в сталь при условии полного связывания 

атомов азота и использовании эффективного режима охлаждения бунтового 

проката на линии охлаждения Стелмор оказывает значимое влияние на 

уменьшение его склонности к деформационному старению. Полученный 

результат также позволил сделать вывод о том, что при волочении бунтового 

проката на метизном переделе динамическое деформационное старение 

будет также проявляться в меньшей степени. Такая точка зрения была 

подтверждена результатами промышленной переработки бунтового проката 

диаметром 5,5 мм (плавка № 2) в проволоку диаметром 0,6 мм без 

проведения промежуточного отжига. Суммарное относительное обжатие при 

переработке бунтового проката диаметром 5,5 мм с использованием схемы 

прямого волочения составило  98,8 %. 

Следует отметить, что несмотря на полное связывание атомов азота 

бором и наблюдаемое при этом снижение степени деформационного 

старения стали марки 1005 минимальный прирост предела прочности 

(Δζв = 65 МПа) после предварительной деформации и отпуска обработки 

обусловлен влиянием свободных атомов углерода. Результаты 

исследований дают весомые основания для производства бунтового 

проката широкого марочного сортамента, характеризующегося 

повышенными показателями пластичности при переработке на метизном 

переделе. 

 

Выводы. Введение бора в сталь в сочетании с использованием 

эффективных режимов охлаждения является перспективным научно-

техническим направлением при производстве бунтового проката нового 

поколения, предназначенного для последующей глубокой вытяжки. На 

примере стали марки 1005 установлено влияние бора на снижение 

склонности металла к деформационному старению, что является важным 

звеном в вопросе повышения технологической пластичности бунтового 

проката в процессе волочения на метизном переделе. При полном 

связывании атомов свободного азота и замедленном охлаждении металла 

на линии Стелмор представляется возможным добиться существенного 

снижения временного сопротивления разрыву, а также степени 

деформационного старения, что позволяет осуществить переработку 

бунтового проката из стали 1005 без проведения промежуточного отжига с 

суммарным относительным обжатием 98,8 %.   
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УДК 620.193.55.001.5 

 

ВЗАЄМОДІЯ Н-ШАРІВ З КОРОЗІЙНОСТІЙКИМИ СТАЛЯМИ. 

 

В. Ю. Карпов 

Національна металургійна академія України 

 

Проведені дослідження впливу виникаючих Н-шарів на структуру й 

властивості корозійностійких сталей двох типів Х18Н9Т и 40Х13. Для 

визначення цього зразки зі сталей піддавали термоциклюванню в декількох 

температурних інтервалах. Після експериментів оцінювалася їхня 

структура й властивості. Показано, що ці властивості змінювалися дуже 

різко й зовсім несподівано. Зроблені висновки про можливість 

використання цих сталей для використання в дослідженнях у водень 

вмістищах середовищах при циклічно мінливій температурі. 

 

Проведены исследования влияния возникающих Н-слоев на структуру 

и свойства коррозионностойких сталей двух типов Х18Н9Т и 40Х13. Для 

определения этого образцы из сталей подвергались термоциклированию в 

нескольких температурных интервалах. После экспериментов 

оценивалась их структура и свойства. Показано, что эти свойства 

изменялись очень резко и совершенно неожиданно. Сделаны выводы о 

возможности использования этих сталей для применения в исследованиях 

в водородсодержащих средах при циклически изменяющейся температуре. 

 

Researches of influence of the arising Н-layers on structure and properties 

corrosion-resistant the steel two types X18H9T and 40X13 are conducted. For 

definition of it, samples from steel were exposed to thermocycling in several 

temperature intervals. After the experiments their structure and properties was 

estimated. It is shown that these properties changed very sharply and 

unexpectedly. Conclusions are drawn on a possibility of use of these steel for 

use in researches in hydrogenous environments at cyclically changing 

temperature. 

 

Вступ. 

Під час експериментів по вивченню явища виникнення водень 

насичених зон - Н-шарів у металах, у якості конструкційного матеріалу 

неодноразово використовували корозійностійкі сталі, які традиційно 

вважаються стабільно зберігаючи свої механічні властивості при 

експлуатації у водень вмістищах середовищах [1,2]. Тому з них найчастіше 

виготовляють той або інший вузол експериментальної установки, не 
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цікавлячись яка саме використовується марка сталі. Однак у ході 

проведених досліджень було відзначено, що деякі вузли помітно 

змінювали свої властивості (зросла твердість, крихкість металу) [3-5]. Це 

послужило приводом для уточнення впливу термоциклічної обробки 

(ТЦО) в середовищі водню на основні механічні властивості деяких 

корозійностійких сталей. Були обрано дві найпоширеніші, але одмінні по 

класах марки сталей – аустенітні типу Х18Н9Т и ферритомартенситні як 

40X13. Із цих сталей виготовлялися зразки для механічних випробувань, 

які зазнали термоциклювання у водні. Після обробки у водні зразки 

зазнавали механічні випробування і досліджувалася їхня мікроструктура.  

Методика проведення експериментів.  

Для досліджень використовувався автоклав високого тиску з 

регульованою атмосферою. Зразки зі сталей зазнали ТЦО у двох 

температурних інтервалах з різним числом термоциклів, при різних тисках 

газу й швидкостях нагрівання й охолодження. Після циклювання зразки 

зазнали дослідження мікроструктури й механічних властивостей. 

Результати досліджень. 

У результаті досліджень встановлене, що сталі типу Х18Н9Т 

практично не міняють своїх механічних властивостей навіть після 

тривалого термоциклювання у водні (більш 500 годин). Спостерігалося 

незначне (близько 7 - 13%) зниження пластичності й межі міцності при 

ТЦО з більшими швидкостями нагрівання й охолодження (порядку 2-4 

К/с) при високих тисках водню (до 5 МПа). При низьких тисках водню 

(0,1-0,3 МПа) і малих швидкостях нагрівання й охолодження (0,1-0,5К/с) 

зафіксоване збільшення пластичності (до 5-7%) при зниженні межі 

міцності до 20%. Мікроструктура й властивості стали змінювалася 

відносно незначно, якщо верхня температура при термоциклюванні не 

перевищувала 1170К (рис.1). Якщо температура ТЦО у водні 

підвищувалася до 1300К, спостерігалося інтенсивне зростання зерна 

(укрупнення в 5-10 разів) (рис.2).  

Зниження механічних властивостей сталі Х18Н9Т найімовірніше  

пов'язане з помітним укрупненням зерна й можливою незначною зміною 

концентрації легуючих елементів (Gr, Nі,) у матриці металу після ТЦО в 

атмосфері водню. Таке незначне зниження механічних властивостей сталі 

Х18Н9Т робить її найбільш придатною для експлуатації в атмосфері 

водню, особливо при циклічних змінах температури в досить широкому 

інтервалі. 

Інакше змінювалися властивості сталі 40X13. При досліджених 

швидкостях нагрівання й охолодження (0,5-3 К/с), тисках водню (0,1-4 

МПа) в інтервалі термоциклювання 1070-1370 К спостерігали різке 

збільшення мікротвердості й твердості сталі при одночасному зниженні 
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межі міцності в 3-5 разів. Зразки сталі 40X13 руйнувалися крихко, без 

пластичної деформації. Така зміна властивостей у комбінації зі зміною 

структури сталі неодноразово підтверджувалося безліччю експериментів. 

При ТЦО в інтервалі температур 970-1170 К и досліджених швидкостях 

нагрівання й охолодження та тисках водню відзначали зниження вихідної 

твердості сталі 40X13 на 15-50% і зниження її межі міцності на 3-20%.    

 

      

а                                                б 

Рис. 1. Структура сталі Х18Н9Т, а - вихідна, б - після 100ц при 

Рн = 0,1 МПа, інтервал температур 970 ’ 1170К, х500 

 

      
а                                                  б 

Рис. 2. Ріст зерна при ТЦО сталі Х18Н9Т у інтервалі температур 

1100 ’ 1300К, а - Рн = 0,1МПа, б - Рн = 3МПа,  х500 

 

Найімовірніше, зниження механічних властивостей сталі 40X13 

пов'язане з інтенсивним зростанням пластин карбідів хрому. Вихідна 

структура сталі 40X13 мала дрібнодисперсні карбідні включення, 
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рівномірно розташовані в повному обсязі зразків, що підтверджується 

металографічними дослідженнями (рис.3). Додатковий аналіз отриманих 

результатів показує, що саме високий тиск водню (більш 1МПа) впливає 

на    процес росту карбідних включень. При низьких тисках водню (менш 

0,12МПа) ріст карбідів хрому   значно   вповільнюється  (рис.4),   механічні  

властивості  сталі 40X13 погіршуються незначно. Якщо верхня 

температура термоциклирования  у   водні  не  перевищувала  1170К,  то  

межа  міцності знижувалася менш чим на 3-4,5% при зниженні 

пластичності на 10-40%. 

 

 
а                                                    б 

Рис. 3. Мікроструктура сталі 40Х13, а - вихідна, б - після 300ц у 

водні, х300 

 

 
а                                                      б 

Рис. 4. Мікроструктура сталі 40Х13 після ТЦО в інтервалі температур: а - 

970 ’ 1170К, б - 1100 ’ 1300К, х500 
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Мікроструктура металу в цьому випадку змінювалася незначно - 

відзначалося збільшення розміру зерна  в  1,5-2 рази.  Треба відзначити,  

що термоциклічна обробка сталей типу 40X13, незалежно від атмосфери в 

установці, також стимулює виділення й ріст карбідів, що знижують 

механічні властивості сталі: межі міцності, збільшення її крихкості та 

твердості. Це показує неприпустимість використання цієї сталі в подібних 

умовах. 

Висновки. 

1. Сталі аустенітного класу типу Х18Н9Т практично не змінюють свої 

фізико-механічні властивості після ТЦО у водні в широкому інтервалі 

температур циклювання та тисків при різних швидкостях нагрівання й 

охолодження. Ці сталі можуть використовуватися в обладнанні та 

устаткуванні, що працює в таких умовах тривалий час: більше 2000 годин. 

2. Хромисті ферритомартенситні сталі типу 40X13 неприпустимі для 

тривалого використання у водень вмістищах середовищах, особливо при 

підвищеному тиску та циклічно мінливих температурах. 

3. При експлуатації сталей типу 40X13 у широких інтервалах 

мінливих температур і швидкостях їх зміни, а також тисків газу різко 

змінюється їхня структура - відбувається стрімке зростання карбідів, що 

робить їх твердими, тендітними та виникають високі внутрішні 

напруження, які іноді приводять до мимовільного руйнування виробів і 

зразків. 

 

Література. 
1. Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов/Б.Г. Лившиц, В.С. 

Крапошин, Я.Л. Липецкий//-М.: -Металлургия. -1980. -320 с. 

2. Гельд П.В. Водород в металлах и сплавах/ П.В. Гельд, Р.А. Рябов //- М.: -

Металлургия. -1974. -272 с. 

3. Водород в металлах. В 2 т.: Пер.с англ. - М.: -Мир. -1981. -т.1. -475 с. 

4. Васильев В.В. Влияние термоциклической обработки на механические 

свойства мартенситностареющих сталей/ В.В. Васильев, В.В. 0сташев // Проблемы 

материаловедения теплоэнергетического оборудования атомных электростанций. -Л. -

1984. -С. 82-85. 

5. Нагорный Л.К. Повышение предела текучести конструкционных сталей 

термоциклической обработкой // Металловедение и термическая обработка металлов -

1983. -№12. -С. 11-14. 

 

 

  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

63 
 

УДК 669.162.22-52.  

 

ПРОБЛЕМИ РІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАРАМЕТРІВ  

ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ ПО КОЛУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

 

Д.О. Кассім
1
, В.П. Лялюк

1
, Й.Г. Товаровський

2
  

1
Кріворізький металургійний інститут (Кривий Ріг, Україна) 

2
Інститут чорної металургії НАНУ (Дніпро, Україна) 

 

Досвід роботи доменної печі №9 об'ємом 5000 м
3
 комбінату 

"Криворіжсталь" показав, що нерівномірність розподілу дуття по 

фурмам призводить до значної нерівномірності розподілу теоретичної 

температури, виходу горнового газу, повних енергій потоків 

комбінованого дуття і горнового газу по колу горна печі, що, у свою чергу, 

істотно позначається на рівності ходу доменної печі, її продуктивності, 

питомій витраті коксу і якості чавуну. Отримані результати обліку 

впливу коефіцієнтів варіації вхідних дуттьових параметрів при їх зміні на 

1 % на продуктивність і питому витрату коксу, що може бути 

використано при виконанні факторного аналізу періодів роботи доменних 

печей з різними значеннями технологічних параметрів доменної плавки. 

Встановлено, що найбільший вплив на техніко-економічні показники 

доменної плавки має нерівномірний розподіл витрати дуття по фурмам по 

колу горна доменної печі, тому актуальними є напрями пошуку рішень, що 

дозволяють забезпечити рівномірний розподіл дуття з постійною 

температурою по фурмам доменної печі.  

 

Опыт работы доменной печи №9 объемом 5000 м
3
 комбината 

“Криворожсталь” показал, что неравномерность распределения дутья по 

фурмам приводит к значительной неравномерности распределения 

теоретической температуры, выхода горнового газа, полных энергий 

потоков комбинированного дутья и горнового газа по окружности горна 

печи, что, в свою очередь, существенно сказывается на ровности хода 

доменной печи, ее производительности, удельном расходе кокса и качестве 

чугуна. Получены результаты учета влияния коэффициентов вариации 

входных дутьевых параметров при их изменении на 1 % на 

производительность и удельный расход кокса, что может быть 

использовано при выполнении пофакторного анализа периодов работы 

доменных печей с разными значениями технологических параметров 

доменной плавки. Установлено, что наибольшее влияние на технико-

экономические показатели доменной плавки оказывает неравномерное 

распределение расхода дутья по фурмам по окружности горна доменной 
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печи, поэтому актуальными являются направления поиска решений, 

позволяющих обеспечить равномерное распределение дутья с постоянной 

температурой по фурмам доменной печи. 

 

Experience of the blast furnace №9 with a volume of 5000 m
3
 PJSC 

"ArcelorMittal Kryviy Rih" during the development of technology pulverized 

coal injection showed, that the unevenness of the distribution of the blast on the 

tuyeres, in combination with the uneven distribution of coal dust, leads to a 

significant uneven distribution of the theoretical temperature, obtaining of the 

hearth gas, the total energies of the combined blast streams and the hearth gas 

along the circumference of the furnace, which in turn, significantly affects the 

smoothness of the blast furnace, its performance, specific consumption of coke 

and quality of cast iron. In order to determine the influence of uneven flow of 

blast and complex indicators of the blowing regime on the productivity and 

specific consumption of coke the method of restoring one-dimensional 

dependencies (MRODD) was used. The carried out analysis has shown, that the 

decrease in the unevenness of the parameters of the blowing regime along the 

circumference of the furnace of the blast furnace leads to an increase in its 

productivity and a decrease in the consumption of coke. The results obtained 

accounting influence coefficient of variation of the input parameters when they 

are changed for each 1% for productivity and specific coke consumption, which 

will be useful in performing a factor analysis for the periods of operation of 

blast furnaces with different values of technological parameters of blast furnace 

smelting. It was found that the greatest effect on the technical and economic 

parameters of blast furnace smelting provided, first of all, uneven flow of blast 

on tuyeres along the circumference of the blast furnace hearth, therefore, the 

directions for finding solutions are relevant, which allowing to ensure a uniform 

distribution of blast with a constant temperature through the tuyeres of the blast 

furnace. 

 

Метою даної роботи є визначення впливу нерівномірності витрати 

дуття по фурмам, теоретичної температури горіння коксу перед фурмою, 

виходу горнового газу і повної енергії потоку комбінованого дуття, що 

відповідає за розміри зон горіння, і повної енергії потоку горнового газу, 

що відповідає за глибину проникнення горнового газу до центру горна, на 

продуктивність печі і питому витрату коксу в доменній плавці [1]. 

Тривалі спостереження за розподілом дуття по фурмам, проведені на 

багатьох металургійних заводах, в тому числі і на доменній печі об‘ємом 

5000 м
3
 комбінату "Криворіжсталь" [2, 3 та ін.], показали, що витрати 

дуття по фурмам змінюються в значних межах (115-300 м
3
/хв), 
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температура дуття між окремими фурмами відрізняється на 150-250 °С, а 

теоретична температура горіння палива – на 508 °С (1772-2280 °С). 

Нерівномірність витрати дуття по фурмам по колу горна доменної 

печі значно впливає на розміри зон горіння, глибину проникнення газового 

потоку до центру горна, зміну поля температур по радіусу і окружності 

горна, на форму і розташування зони розм‘якшення, на хімічний склад і 

фізичний стан матеріалів, на нерівномірність сходу шихти, на розпал 

профілю печі і т.д., що істотно позначається на рівності ходу доменної 

печі, її продуктивності, питомій витраті коксу і якості чавуну [2]. 

Спостереження за розподілом дуття по фурмам на доменній печі №9 

почали відразу після її задування в 1974 році. Для кількісної оцінки 

нерівномірності розподілу дуття по фурмам визначали коефіцієнти варіації 

(V) витрати дуття по фурмам для кожного з періодів. Так за період з січня 

1975 по липень 1983 року, при роботі доменної печі на 36 повітряних 

фурмах і засипному апараті клапанного типу конструкції ВНІІМетмаш-

УЗТМ, коефіцієнт варіації змінювався в діапазоні V = 17,5-70,4 (min-maх), 

причому в липні 1983 року, перед капітальним ремонтом першого розряду 

з реконструкцією, – V = 28,3-51,8. У грудні 1983 року, відразу після 

задування печі на збільшеній кількості фурм (з 36 до 42) та встановлення 

на печі безконусного завантажувального пристрою фірми "Поль Вюрт", 

коефіцієнт варіації дещо знизився до V = 13,6-18,3. Збільшення кількості 

повітряних фурм і рівномірний розподіл шихтових матеріалів на 

колошнику доменної печі призвели до відносного підвищення 

рівномірності розподілу дуття по фурмам печі. У наступні періоди 

вимірювання витрати дуття по фурмам коефіцієнт варіації знову виріс і 

змінювався вже в діапазоні від 13,6 до 45,2. 

На рис. 1-5 наведені діаграми зміни витрати дуття, теоретичної 

температури, повної механічної енергії потоку комбінованого дуття по 

фурмам і повної механічної енергії потоку горнового газу перед фурмами 

доменної печі об‘ємом 5000 м
3
. Суцільним колом постійного діаметра 

відображаються середньодобові значення витрати дуття, теоретичної 

температури і повних енергій, а ламані криві з точками у вузлах перед 

номером кожної фурми відображають їх фактичні значення. 
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Рис. 1 Діаграма зміни витрати дуття по фурмам печі об‘ємом 5000 м

3
 

(цифри по радіусу діаграми, м
3
/хв) 

 
Рис. 2 Діаграма зміни теоретичної температури  

по фурмам печі об‘ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, К) 

 
Рис. 3 Діаграма зміни повної механічної енергії комбінованого дуття по 

фурмам печі об‘ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, кДж/с) 
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Рис. 4 Діаграма зміни повної механічної енергії потоку горнового газу 

по фурмам печі об‘ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, кДж/с) 

 

Аналіз діаграм показує наявність великої нерівномірності розподілу 

витрат дуття по фурмам, теоретичних температур і повних механічних 

енергій по колу і радіусу горна доменної печі. Значну нерівномірність 

розподілу дуття по фурмам не вдалося усунути ні установкою 

безконусного засипного апарату, який поліпшує розподіл шихти по колу 

доменної печі, ні збільшенням кількості повітряних фурм, які підвищили 

рівномірність розподілу дуття по колу печі, ні навіть установкою фурм 

меншого діаметру з боку, протилежного зчленуванню прямого 

повітропроводу з кільцевим [3]. Слід зазначити, що від збільшення числа 

повітряних фурм і не слід було очікувати значного зниження 

нерівномірності розподілу дуття по фурмам, так як з ростом числа відводів 

повітря від кільцевого повітропроводу ця нерівномірність тільки 

збільшується [4] і, ймовірно, її вдалося дещо знизити, лише завдяки 

поліпшенню розподілу дуття в шарі шихти по колу печі і деякого 

вирівнювання гідравлічного опору стовпа шихти по колу над кожною 

фурмою за рахунок використання безконусного засипного апарату фірми 

"Поль Вюрт", у якого також є недолік, пов‘язаний з неможливістю чіткого 

замикання колій шихтових матеріалів по колу колошника печі. 

При вивченні процесів доменної плавки шляхом проведення 

випробувань зі зміною параметрів і умов використовували методику, 

розроблену авторами робіт [5-7]. Розроблений метод відновлення 

одновимірних залежностей (МВОЗ) дозволяє на підставі даних, отриманих 

в режимі нормальної експлуатації конкретної доменної печі, 

встановлювати зв‘язки між вхідними параметрами і вихідними 

показниками доменної плавки. 

З метою визначення впливу нерівномірності витрати дуття по фурмам, 

повної енергії потоку комбінованого дуття на зрізі фурми, а також 
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теоретичної температури горіння коксу, виходу горнового газу і повної 

енергії потоку горнового газу перед кожною фурмою на продуктивність і 

питому витрату коксу за методикою МВОЗ здійснюється редукція до 

елементарних властивостей досліджуваного процесу шляхом побудови 

моделі Y = Fi(Xi), i = 1, n, яка описує залежність вихідного показника Y від 

кожного з n вхідних параметрів Х [5-7]. 

Аналіз впливу змін (нерівномірності) перерахованих параметрів дуття 

і горнового газу на продуктивність і питому витрату коксу був виконаний 

за результатами роботи доменної печі №9 за 171 добу з 1975 по 1985 роки, 

коли на печі здійснювали контроль витрати дуття по повітряним фурмам. 

На підставі даних про витрату дуття по фурмам (Qд) доменної печі 

були розраховані теоретична температура горіння (Тт,), вихід горнового 

газу (Qгг) і енергетичні параметри – повні механічні енергії потоку 

комбінованого дуття (Епм кд) і горнового газу (Епм гг). Для кількісної оцінки 

нерівномірності розподілу перерахованих вище параметрів по колу горна 

доменної печі визначили коефіцієнти варіації (V) за кожні з 171 

розглянутих діб роботи печі. Вихідні експериментальні та розрахункові 

дані для аналізу обробляли за методом МВОЗ з визначенням середніх 

значень вхідних і вихідних параметрів в кожному з трьох діапазонів (Dj, 

j=1,2,3 см. табл. 1, 2).  

 

Таблиця 1 Розрахунок вихідних даних для побудови моделі П = F(хі) 

Вхідні 

параметри 

Середнє значення вхідного 

параметра в піддіапазоні 

Середнє значення вихідного 

параметра в піддіапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Qд 19,27 27,87 45,4 11495 9570 8160 

Епм кд 22,23 32,66 55,39 9687 11325 9529 

Тт  12,48 30,71 49,47 9717 11227 9567 

Qгг 17,95 26,94 43,17 9775 11182 9556 

Епм гг 21,47 31,47 52,37 9725 11242 9544 

 

Таблиця 2 Розрахунок вихідних даних для побудови моделі К=F(хі)  

Вхідні 

параметри 

Середнє значення вхідного 

параметра в піддіапазоні 

Середнє значення вихідного 

параметра в піддіапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Qд 19,27 27,87 45,4 480,8 497,3 506,1 

Епм кд 22,23 32,66 55,39 481,6 497,1 505,4 

Тт 17,95 26,94 43,17 488,9 494,9 500,4 

Qгг 21,47 31,47 52,37 482,8 495,9 505,4 

Епм гг 12,48 30,71 49,47 481,2 498 505,1 
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Аналіз табл. 1 дозволяє відновити такі аналітичні залежності між 

продуктивністю і наведеними вхідними параметрами:  

П = -120,69V(Qд) + 13464                                             k = -0,96                   (1) 

П = -7,1189[V(Епм кд)]
2
 + 547,8V(Епм кд) + 1027,3      ƞ = 0,40                    (2) 

П = -4,6314[V(Тт)]
2
 + 282,86V(Тт) + 6908,2               ƞ = 0,51                   (3) 

П = -10,178[V(Qгг)]
2
 + 613,4V(Qгг) + 2043,8              ƞ = 0,24                   (4) 

П = -7,5386[V(Епм гг)]
2 
+ 550,8V(Епм гг) + 1374,4        ƞ = 0,34                   (5) 

Значимість і адекватність моделей була перевірена за F-критерієм 

Фішера. Для рівняння (1) фактичне значення F-критерію 7,01 більше 

табличного 1,97, що свідчить про статистичну значимість рівняння в 

цілому. Показник надійності μ = 160, при коефіцієнті кореляції -0,96, так 

само показує, що зв'язок між коефіцієнтом варіації розподілу дуття по 

фурмам і продуктивністю печі є статистично достовірним, а рівняння (1) 

може бути використано для аналізу та прогнозу ефективності доменної 

плавки [8]. 

Зв‘язки між іншими вхідними параметрами і продуктивністю печі 

краще апроксимуються поліноміальними моделями 2-го порядку – 

рівняння (2-5). В даному випадку оцінку тісноти зв‘язку виконували за 

величиною кореляційного відношення ƞ, а значимість і адекватність 

моделей перевіряли за F-критерієм Фішера. 

Для зв‘язку між коефіцієнтом варіації повної енергії потоку 

комбінованого дуття і продуктивністю доменної печі кореляційне 

відношення склало 0,4, що говорить про наявність помірного взаємозв‘язку 

розглянутих параметрів. Фактичне значення F-критерію рівняння (2) 

склало 24,07, що більше табличного, отже, це рівняння в цілому 

статистично значиме. Більш висока тіснота зв‘язку характерна для 

коефіцієнта варіації теоретичної температури горіння і продуктивності 

печі (рівняння 3, ƞ = 0,51). Високе значення F-критерію 34,5 говорить про 

те, що дана модель може бути використана для прийняття рішень і 

здійснення прогнозів. Слабка тіснота зв‘язку отримана для коефіцієнта 

варіації виходу горнового газу і продуктивності (рівняння 4, ƞ = 0,24), 

однак значення F-критерію 9,6 дозволяє використовувати отриману модель 

для аналізу технології доменної плавки. Величина кореляційного 

відношення для зв‘язку між коефіцієнтом варіації повної механічної 

енергії потоку горнового газу і продуктивності печі (рівняння 5) склала 

0,34, що також говорить про помірну залежності між параметрами. 

Значення F-критерію 16,9 дозволяє використовувати це рівняння для 

аналізу. 
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Аналіз табл. 2 дозволяє відновити аналітичні залежності між питомою 

витратою коксу і наведеними вхідними параметрами, які апроксимовані 

лінійними рівняннями (6-10):  

К = 0,8996V(Qд) + 466,98                      k = 0,93                                           (6) 

К = 0,6606V(Епм кд) + 470,42                  k = 0,93                                           (7) 

К = 0,4419V(Тт)+481,76                         k = 0,98                                           (8) 

К = 0,6448V(Qгг) + 470,51                      k = 0,96                                           (9) 

К = 0,6448V(Епм гг) + 474,85                   k = 0,97                                         (10) 

Звертає на себе увагу той факт, що навіть при первинному аналізі 

видно, що мінімальна витрата коксу відповідає діапазонам з мінімальним 

коефіцієнтом варіації (мінімальною нерівномірністю) всіх досліджуваних 

параметрів. 

Високі значення коефіцієнтів кореляції говорять про дуже сильний 

прямопропорційний взаємозв‘язок витрат коксу з нерівномірністю 

параметрів дуттьового режиму. Значимість і адекватність моделей також 

була перевірена за F-критерієм Фішера. Для всіх рівнянь фактичне 

значення даного критерію вище табличного (F6 = 16,5; F7 = 15,2; F8 = 10,9; 

F9 = 9,3 и F10 = 12,4), що свідчить про статистичну значимість рівнянь в 

цілому. Оцінка надійності отриманих результатів також була виконана за 

допомогою критерію надійності μ [10]. Показники надійності μ6 и μ7 = 90; 

μ8 = 323,6; μ9 = 160,1; μ10 = 214,6. Виконаний аналіз підтвердив тісний 

взаємозв‘язок коефіцієнтів варіації параметрів дуттьового режиму з 

питомою витратою коксу. 

Результати обліку впливу коефіцієнтів варіації вхідних параметрів 

(нерівномірності їх розподілу по колу доменної печі) при їх зміні на 1% на 

продуктивність і питому витрату коксу наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 Вплив варіації технологічних факторів на продуктивність і 

питому витрату коксу 

 

Зниження 

коефіцієнта 

варіації на 1 % 

Продуктивність, % 
Питома витрата 

коксу, кг/т 

Qд +1,10 -0,97 

Епм кд +0,70 -0,72 

Тт +0,79 -0,46 

Qг +0,89 -0,73 

Епм гг +0,72 -0,65 

 

Виконаний аналіз показав, що найбільший вплив на продуктивність 
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доменної печі і питому витрату коксу має нерівномірність розподілу 

витрат дуття по фурмам по колу горна доменної печі. 

Для подальшого аналізу з вихідних даних контролю витрат дуття по 

фурмам доменної печі №9 вибрали періоди з мінімальним коефіцієнтом 

варіації і, припускаючи сталість температури дуття на кожній фурмі, 

спробували розрахунковим шляхом домогтися одночасного усунення 

нерівномірності теоретичної температури, виходу горнового газу, повної 

енергії потоку комбінованого дуття і повної енергії потоку горнового газу, 

шляхом регулювання витрат кисню, природного газу або пари, а також 

додаткової зміни температури природного газу (підігрів) і температури 

пари, шляхом подачі їх безпосередньо в кожну фурму (конструкції таких 

фурм з одночасною подачею природного газу і кисню добре відомі, а 

замість природного газу можна подавати пару в фурму [9]). 

Використання цих технологій, навіть при мінімальній нерівномірності 

розподілу дуття по колу доменної печі, не дозволило отримати одночасно 

мінімальні коефіцієнти варіації, тобто знизити нерівномірність теоретичної 

температури, виходу горнового газу і двох повних енергій при будь-яких 

варіантах зміни витрат природного газу, кисню і пари, зміни температури 

природного газу і температури пари, шляхом подачі їх безпосередньо в 

кожну фурму. 

Однак якщо, використовуючи систему контролю і регулювання дуття 

по фурмам, вирівняти витрату дуття на кожну фурму і прийняти при цьому 

постійність температури дуття на кожній фурмі, то завдання забезпечення 

рівномірності інших чотирьох показників дуттьового потоку перед 

кожною фурмою легко вирішується шляхом незначного регулювання 

витрат кисню, природного газу або пари, які подаються безпосередньо в 

фурму. При цьому коефіцієнти варіації розглянутих параметрів відразу 

знижуються до прийнятного рівня 0,46-2,1. 

Незважаючи на відомий досвід і складність здійснення автоматичного 

контролю і регулювання витрати дуття по фурмам, реалізація такої 

системи з контролем також і температури дуття на кожній фурмі, є досить 

перспективною. Це дозволить оперативно контролювати зміни перед 

кожною фурмою і забезпечити сталість теоретичної температури, виходу 

горнового газу, повних енергій потоків дуття і горнового газу по колу 

доменної печі, а також оптимізувати газодинаміку і тепловий режим 

доменної плавки і вийти на узгоджене управління параметрами 

завантаження і дуття. 

У 60-х роках минулого століття було розроблено і випробувано багато 
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технічних засобів і способів контролю і регулювання витрати дуття по 

фурмам доменної печі. Однак через низьку точність контролю витрат дуття 

методом змінного перепаду тиску, пов‘язаної зі зміною коефіцієнтів опорів 

вимірювальних пристроїв або ділянок, системи контролю і регулювання 

витрати дуття по фурмам доменної печі практично ніде не працюють. 

Вимірювальні пристрої (діафрагми, сопла і ін.) і регулюючі органи, які 

розраховані на роботу при температурах 1200-1300 °С, не витримують 

температур 1700-1800 °С і вище, під впливом яких вони знаходяться при 

взятті доменної печі на "тягу" під час заміни згорілих повітряних фурм. 

Застосування різних жаростійких матеріалів також не дало позитивних 

результатів [10]. 

У зв‘язку з тим, що організація контролю і регулювання витрати дуття 

по фурмам доменної печі методом змінного перепаду тиску залежить від 

стабільності коефіцієнтів опору всіх вимірювальних ділянок встановлених 

на пристроях підведення дуття або достовірності інформації про їх зміни в 

процесі експлуатації такої системи, можна скористатися методом 

контролю зміни коефіцієнтів опору всіх вимірювальних ділянок 

безпосередньо на працюючій доменній печі [11, 12]. 

Для контролю зміни коефіцієнтів опору кожної вимірювальної 

ділянки в процесі експлуатації системи контролю та регулювання витрати 

дуття по фурмам на ЕОМ вирішують систему незалежних рівнянь балансу 

(кількість рівнянь в системі дорівнює кількості повітряних фурм на 

доменній печі): 
'
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де  Q   ..., ,'Q'  ,'Q n
 – загальні об‘ємні витрати гарячого дуття в послідовно 

проведених вимірах, що дорівнюють числу повітряних фурм n, м
3
/с; 

ni21
k  ,...,k  ...,,k  ,k  – коефіцієнти опору кожної вимірювальної ділянки; 

n

n

'

2

'

1
P  ,...,P  ,P   – перепади тиску на кожній вимірювальній ділянці в 

послідовно проведених вимірах, Па. 

Щоб не знизилася точність вимірювання витрат дуття по фурмам, 

здійснюється безперервне порівняння відносної похибки сумарної 

розрахункової витрати дуття по всім фурмам із загальною об‘ємною 

витратою гарячого дуття на піч. При похибці класу точності 

вимірювальної системи менше 2% фіксують значення витрат гарячого 

дуття через фурми доменної печі як справжні з будь-якою частотою 

замірів. 
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Все це повторюється до того моменту, поки, в силу зазначених раніше 

причин, не зміняться коефіцієнти опорів вимірювальних ділянок. В цьому 

випадку відносна похибка розрахованого значення загальної витрати стане 

більше класу точності вимірювальної системи, що є сигналом для нового 

уточнення величин коефіцієнтів опорів кожної вимірювальної ділянки, 

після відповідних нових одночасних замірів загальної витрати і перепадів 

тиску. 

Практичне випробування розробленої методики контролю витрат 

дуття було здійснено на доменній печі об‘ємом 1719 м
3
 комбінату 

"Криворіжсталь" [13]. В даний час, маючи на центральних пультах 

управління доменних печей сучасну обчислювальну техніку і вимірюючи, 

наприклад, перепади тиску на нерухомих колінах пристроїв підведення 

гарячого дуття до фурм, оснащених ще й зносостійкими жароміцними 

вставками, нескладно реалізувати систему контролю і регулювання 

витрати гарячого дуття по фурмам доменної печі. При цьому слід 

підкреслити, що стійкість і надійність пристроїв регулювання витрати 

дуття і раніше не створювала ніяких проблем навіть при охолодженні їх 

водою. 

Для повного вирішення означеної в даній роботі мети необхідно 

забезпечити також рівномірний розподіл температур дуття по фурмам по 

колу горна доменної печі, що через неефективну конструкцію змішувача 

холодного дуття з гарячим поки зробити неможливо. Однак свого часу в 

доменному цеху №1 комбінату "Криворіжсталь" був розроблений і широко 

випробуваний спосіб ведення доменної плавки при закритому клапані-

змішувачі на прямому повітропроводі гарячого дуття [14], що забезпечив, 

крім підвищення середньої температури дуття на 75-140 °С, ще і 

вирівнювання температури дуття по колу горна доменних печей. Циклічну 

зміну температури гарячого дуття здійснювали переведенням чергового 

повітронагрівача на дуття на початку випуску чавуну із зсувом по фазі на 

0,08-0,2 від тривалості періоду між випусками, що дозволяло уникнути 

гарячих підвисань шихти в печі, збільшити продуктивність і знизити 

питому витрату коксу. Однак питання розробки конструкції ефективного 

змішувача холодного дуття з гарячим вимагає свого подальшого 

вирішення. 

Таким чином, на підставі вивчення процесів і параметрів доменної 

плавки, виявлено наявність неоднорідності дуттьового режиму по колу 

доменної печі. Встановлено закономірність її утворення, розвитку і змін 

під впливом технологічних і конструктивних чинників доменної плавки. 

Показаний суттєвий вплив нерівномірності дуттьових параметрів на 

витрату коксу і продуктивність доменної печі. Обґрунтовано необхідність 

подальшого вивчення процесів з виявленням глибоких причин утворення 
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нерівномірності і розробкою методів управління ними. Подальший 

розвиток досліджень піде шляхом математичного моделювання 

елементарних процесів, інтеграції їх в комплексну модель для імітації 

складних процесів з розвитком в рамках системного підходу центральної 

інформаційно-аналітичної моделі доменної плавки. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛЕГИРУЮЩИХ И МИКРОЛЕГИРУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ-ДОБАВОК  

 

А.Ф. Петров, Л.А. Головко к.х.н., О.В. Кукса к.т.н., Н.Е. Ходотова 

Украина, Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова  

НАН Украины 

 

Разработаны прогнозные модели в виде уравнений регрессии для 

описания физических и теплофизических свойств различных групп 

промышленных ферросплавов с учетом их микронеоднородного строения. 

Установлены закономерности изменения этих характеристик от 

параметров межатомного взаимодействия. 

 

Розроблено прогнозні моделі у вигляді рівнянь регресії для опису 

фізичних і теплофізичних властивостей різних груп промислових 

феросплавів з урахуванням їх мікронеоднорідної будови. Встановлено 

закономірності зміни цих характеристик від параметрів міжатомної 

взаємодії. 

 

The forecast models in the form of regression equations for describing 

physical and thermophysical properties of various groups of industrial 

ferroalloys with their microinhomogeneous structure are developed. The 

regularities of the change in these characteristics from the parameters of the 

interatomic interaction are established. 

 

Известно, что требования к качеству стали каждый год растут. В 

настоящее время ставятся задачи повышения целого комплекса, не всегда 

сочетающихся между собой потребительских свойств металлопродукции. 

Это является одной из главных и актуальных проблем черной 

металлургии. Основным способом влияния на качество и свойства стали 

традиционно остается ее обработка ферросплавами путем легирования, 

модифицирования, раскисления и рафинирования. Объемы выплавки 

наиболее дорогих и дефицитных ферросплавов, содержащих V, Nb, B, Ti, 

Zr, Ni, Mo и другие элементы увеличиваются быстрыми темпами – на 4–

5% в год. Связано это с динамично развивающимся рынком потребления 

указанных легирующих компонентов для выплавки высокопрочных сталей 

строительного сортамента, автомобилестроения, нержавеющих сталей 
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(совместное легирование с титаном и хромом), высокопрочных труб и 

сталей для изготовления специального оборудования.  

В настоящей работе авторы предлагают методику и критерии для 

прогнозной оценки физических и теплофизических свойств ферросплавов, 

которая была ранее разработана для описания строения и свойств 

бинарных расплавов и твердых растворов [1,2]. Использование этой 

методики открыло новые возможности для полуэмпирического обобщения 

опытных данных о свойствах расплавов и продуктов их кристаллизации. 

Эти возможности связаны с разработкой единой формы кодировки 

информации о составе расплавов в виде сочетания интегральных и 

парциальных модельных параметров межатомного взаимодействия. 

Основными из них являются химический эквивалент  состава Z
y
, 

суммирующий информацию о зарядах компонентов с учетом вероятности 

образования связей разного типа и структурный параметр d, 

характеризующий среднестатистическое расстояние между атомами в 

расплаве. Дополнительно к химическому эквиваленту и структурному 

параметру в ряде случаев используется электрохимический  - tg, 

характеризующий изменение радиусов ионов при изменении их зарядов.  

Следует заметить, что используемые параметры Z
y
 и d  характеризуют 

расплавы как гомогенные системы. Это допущение в известной мере 

идеализирует состояние их структуры. Для системного учета влияния 

микронеоднородности расплавов на их свойства предложено рассчитывать 

избыточные значения Z
y
 и d [3]. Соответствующие значения Z

y
 и d 

определяются как разница между Z
y
 и d для разупорядоченных систем и 

механической смеси из исходных компонентов этой системы, т.е. Z
y
 = 

Z
y
спл. – ΣZ

y
і ·ni  и d = dспл. – Σdi·ni , где ni – атомная доля компонента 

расплава.  

Для оценки термического воздействия присаживаемых в 

сталеплавильную ванну ферросплавов важно знать температуру их 

плавления. О важности этой характеристики свидетельствует тот факт, что 

стандартами ряда  зарубежных стран оговаривается не только химический 

состав сплава, но и его температура плавления. В справочной литературе 

температура кристаллизации (плавления) ферросплавов  приводится либо 

одним значением, либо диапазоном температурного интервала плавления. 

Это связано с отсутствием единой методики определения температур 

плавления ферросплавов и точного понятия термина «температура 

плавления ферросплава» (ферросплавы, как многокомпонентные системы, 

плавятся в температурном интервале ликвидус – солидус). Аналогично и  

состав сплава указывается либо в виде содержания химических элементов, 

или как марка ферросплава. Это требует системного подхода к имеющейся 
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информации об экспериментальных данных. Для большинства двойных 

металлических систем известны диаграммы состояния, из которых всегда 

можно определить температуру начала кристаллизации сплава любого 

состава, чего нельзя сделать для многокомпонентных систем, какими 

являются ферросплавы. Такая их оценка возможна лишь с определенной 

погрешностью. Нет и методов расчета линий ликвидуса из 

термодинамических данных для таких сложных систем. Следовательно, 

температуры кристаллизации должны определяться экспериментально. 

Для этого существуют различные методы, однако в большинстве случаев 

их можно считать приближенными, поскольку фиксирование ведется 

визуально и субъективно. Надежных данных по температуре плавления  

для ряда марок ферросплавов имеется весьма ограниченное количество, а 

для некоторых из них такие данные практически отсутствуют.  

Плавление ферросплавов в металле определяется их 

теплофизическими характеристиками (теплоемкостью, 

теплопроводностью, теплотой плавления и др.) Вопросам изучения 

теплофизических свойств ферросплавов уделяется достаточно внимания. 

Несмотря на имеющиеся сведения, данные о об этих свойствах для 

большей части используемых при производстве стали ферросплавов 

остаются мало изученными. Существующие экспериментальные методы 

их определения трудоемки и ограничены техническими возможностями 

используемого оборудования. Поэтому особый научный и практический 

интерес представляют расчетные методы определения этих свойств, 

позволяющие прогнозировать  составы  ферросплавов с оптимальными 

характеристиками.  

С использованием предложенной нами  методики проведено 

системное исследование комплекса физических и теплофизических 

свойств ферросплавов широкого сортамента для раскисления и 

микролегирования стали. Для построения прогнозных моделей были 

использованы  данные образцов феррованадия (ФВд35),  феррониобия 

(ФНб0, ФНб3), ферротитана (ФТи30, ФТи65), ферроциркония (ФЦр40, 

ФЦр50), ферробора (ФБ20) и ряда других, полученных путем прямых 

экспериментов и расчетов с использованием современных методов и 

оборудования [4-6].  

Химический состав и модельные параметры некоторых марок 

ферросплавов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 Химический состав и модельные параметры  

промышленных ферросплавов 

Ферро-

сплавы 

Химический состав, % вес. Модельные параметры 

Si Mn С Al легир. ,е d∙10
-1

, 

нм 

yZ ,е d ∙10
-1

, 

нм 

ФВд35 1,2 1,8 0,8 – 49,6 V 1,9074 2,8137 0,6940 – 0,034 

ФНб0 0,8 – 0,08 2,0 61,9 Nb 2,0545 3,0071 0,7294 – 0,035 

ФНб3 12,3 – 0,16 3,1 54,8 Nb 2,1092 2,7539 0,8580 – 0,047 

ФТи30 6,2 – 0,16 11,2 29,3 Ti 1,7635 2,8446 0,7050 – 0,094 

ФТи65 0,4 – 0,08 3,6 68,1 Ti 1,6439 3,0514 0,5110 – 0,079 

ФСЦр40 42,8 – 0,12 5,8 42,0 Zr 1,7034 2,5322 0,5910 +0,009 

ФСЦр50 26,8 – 0,12 7,2 50,2 Zr 1,8582 2,6808 0,7400 – 0,047 

ФБ6 7,5 – 3,5 10,5 7,0 B 1,5039 2,3284 0,6060 – 0,129 

 

На основе данной выборки получены аналитические зависимости 

температуры ликвидус и солидус  от параметров межатомного 

взаимодействия в виде: 

dZdZТ yy
ликв  487040116,5339,15437,698.  r=0,98 (1) 

dZdZТ yy
сол  6,27366,21697,2643,490529.  r=0,98 (2) 

 На рис. 1 приведено соотношение экспериментальных и 

рассчитанных (уравнения 1 и 2) значений температуры ликвидус и солидус  

для различных марок ферросплавов. 

 

 

Рис. 1 Соотношения между рассчитанными и экспериментальными 

значениями температуры ликвидус и солидус отдельных марок 

промышленных ферросплавов 

yZ
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Аналогичный подход использован при исследовании зависимости 

теплофизических свойств легирующих и микролегирующих ферросплавов. 

Ниже представлены аналитические зависимости для расчета по составу 

ферросплавов, записанному в терминах модельных параметров ( yZ , d , 

yZ и d ), свойств. Показано, что изменение удельной теплоемкости (С, 

Дж/кг∙К), теплоты плавления (Qпл, кДж/кг), коэффициентов 

теплопроводности (, Вт/м∙К) и температуропроводности  (α∙10
-3

, м
2
/с) для 

проанализированных ферросплавов описываются уравнениями:  

dZC y
P  6,36335,4131,603  r=0,98 (3) 

dZdZQ yy
пл  492822281997,17241785  r=0,95 (4) 

yy ZZ  2,3033,1319,96  r=0,93 (5) 

dZdZ yy  ,1947,2022,135,12589  r=0,90 (6) 

Рассчитанные по вышеприведенным уравнениям численные значения 

свойств ферросплавов, в большинстве случаев близки к соответствующим 

экспериментальным данным (табл.2).  

 

Таблица 2 Сопоставление рассчитанных (уравнения 3-6) и 

экспериментальных значений теплофизических свойств ферросплавов, 

содержащих V, Nb, B, Ti, Zr элементы 

 

Марка Сp, Дж/кг∙К Qпл, кДж/кг , Вт/м∙K α∙10
-3

, м
2
/с 

ФВд35 475/444 320/411 39,9/53,8 12,1/18,9 

ФНб0 411/428 296/293 53,2/48,2 16,0/12,1 

ФНб3 450/419 425/375 86,8/80,0 24,4/25,6 

ФТи30 681/653 386/417 76,6/79,0 26,5/30,0 

ФТи65 652/678 347/306 38,8/35,9 12,7/11,4 

ФБ6 840/821 369/369 86,0/83,1 29,6/28,9 

ФСЦр40 358/326 730/712 56,2/52,4 29,9/30,3 

ФСЦр50 372/467 542/531 72,3/77,2 38,5/32,2 

*Числитель и знаменатель – соответственно экспериментальные и расчетные значения 

Некоторые отличия расчѐтных значений от экспериментальных 

данных, на наш взгляд, связаны с тем, что химический состав 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

80 
 

ферросплавов, приведенный в работах [4-6], был указан неполным. 

Поэтому при расчете модельных параметров это несколько исказило 

реальную картину и отразилось на расчетных значениях свойств. По мере 

выявления дополнительной информации о свойствах анализируемых 

марок ферросплавов уравнения (1-6) могут быть скорректированы, что 

позволит более точно оценить соответствующие теплофизические 

характеристики. 

 

Выводы. 

1. Сочетание предлагаемых параметров yZ и d и их избыточных 

значений  yZ и d позволяет прогнозировать свойства различных групп 

промышленных ферросплавов с учетом их микронеоднородного строения.  

2. Полученные расчетным путем значения свойств дефицитных 

ферросплавов (содержащих V, Nb, B, Ti, Zr) могут быть использованы в 

качестве исходных параметров при математическом, физико-химическом и 

физическом методах моделирования процессов, происходящих в 

плавильном агрегате или сталеразливочном ковше.  
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Викладено результати досліджень процесів рафінування цирконію 

методами електронно-променевої плавки, зонної перекристалізації із 

застосуванням високовакуумної і надвисоковакуумної техніки. Показано, 

що застосовувані методи рафінування цирконію дозволяють ефективно 

знизити вміст домішок. Дослідження властивостей отриманих зразків 

високочистого цирконію і залежності цих властивостей від вмісту 

домішок дозволили виявити нові особливості високочистого цирконію.  

 

Изложены результаты исследований процессов рафинирования 

циркония методами электронно-лучевой плавкой, зонной 

перекристаллизацией с применением высоковакуумной и 

сверхвысоковакуумной техники. Показано, что применяемые методы 

рафинирования циркония позволяют эффективно снизить содержание 

примесей. Исследования свойств полученных образцов высокочистого 

циркония и зависимости этих свойств от содержания примесей позволили 

выявить новые особенности высокочистого циркония. 

 

The results of investigations of zirconium refining processes by methods of 

electron-beam melting and zone recrystallization using high-vacuum technology 

are presented. It is shown that the applied methods of zirconium refining allow 

to effectively reduce the content of impurities. Investigation of the properties of 

the obtained samples of high-purity zirconium and the dependence of these 

properties on the content of impurities allowed to reveal new features of high-

purity zirconium. 

 

Оптимальне поєднання ядерних, корозійних, механічних, теплових, 

інших фізико-хімічних властивостей [1-3] роблять цирконій одним із 

найкращих конструкційним матеріалом для активних зон легководних 

ядерних реакторів з робочою температурою теплоносія до 400 °С. Однак 

домішки в цирконієвих сплавах істотно впливають на їх структуру та 

властивості. Навіть дуже малі добавки ефективно впливають на фізико-

механічні та фізико-хімічні властивості цирконію, що може спричинити 

зміну механічних та корозійних властивостей цирконієвих сплавів, а також 
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зміну оптимальних режимів деформаційної і термічної обробки [4-6]. Крім 

того, можливий також вплив сукупного вмісту домішок на властивості 

цирконієвих сплавів. Для задоволення зростаючих вимог до цирконієвих 

матеріалів ядерних реакторів необхідно зменшувати концентрації цих 

домішок до мінімальних значень. 

Високочистий цирконій необхідний як для створення нових 

конструкційних матеріалів із заданими властивостями, так і для 

досліджень щодо виявлення нових властивостей, притаманних 

високочистому цирконію. 

Отримання цирконію високої чистоти дуже ускладнює його висока 

хімічна активність по відношенню до домішок проникнення. Чистота, що 

досягається по цих домішках визначається не тільки ефективністю методу 

очищення, а й кількістю домішок, що поглинаються металом в процесі 

рафінування. 

Освоєння нових і удосконалення існуючих цирконієвих сплавів 

неможливе без глибокого дослідження процесів отримання цирконію 

високої чистоти. В зв‘язку з цим, необхідним є дослідження 

закономірностей поведінки домішок у процесі отримання цирконію 

високої чистоти фізичними методами та дослідження впливу чистоти 

металу на його властивості. 

Для рафінування цирконію використовувалися: плавка і зонна 

перекристалізація в надвисокому вакуумі із застосуванням електронного 

нагріву і поєднання деяких методів. 

Електронно-променева плавка (ЕПП) металів проводилась на 

високовакуумній установці, відкачка якої здійснювалася двома 

гетероіонними насосами, а також титановим сублімаційним насосом, що 

дозволяло отримувати граничний вакуум в установці 1,7·10
-6

 Па [7]. Зонна 

перекристалізація (ЗП) з електронно-променевим нагрівом проводилась в 

установці з комбінованою системою відкачування: дифузійні насоси з 

конденсаційними і сорбційними пастками, сорбційні, кріогенні та іонно-

сорбційні насоси. Електронно-променева зонна перекристалізація 

здійснювалася в вакуумі 1·10
-6 

- 1·10
-5

 Па.  

Вихідними матеріалами при дослідженні рафінування цирконію 

використовувалися: цирконій, отриманий методом кальцієтермічного 

відновлення його тетрафториду – кальцієтермічний цирконій (КТЦ), а 

також йодидний цирконій. 

Електронно-променева плавка 

Одним з основних методів рафінування цирконію є електронно-

променева плавка, що дозволяє отримувати чистий метал. Процес 

електронно-променевої плавки полягає в розплавлюванні вихідного злитка 

в вакуумі та подальшої його кристалізації. 
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Ступінь очистки металу при ЕПП можна пов'язати з втратою маси 

основного компонента [7]: 
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коефіцієнт очистки. Ефективна очистка можлива тільки при . 

Використовуючи рівняння (1) було проведено оцінку ефективності 

очищення цирконію від домішок методом ЕПП, визначено вміст домішок, 

який очікується після ЕПП при втраті маси цирконію від 1 до 5 %. 

Узагальнені результати розрахунків ефективності очищення цирконію 

методом ЕПП наведено в табл. 1. Як видно із таблиці при рафінуванні 

цирконію цим методом металеві домішки Al, Cu, Ti, Be, Fe, Mn, Cr, що 

мають коефіцієнт очищення  більше 250, ефективно видалятимуться із 

цирконію; домішки Si, Ni, B, що мають  від 1 до 250,  видалятимуться 

лише при втраті маси основи до 2 %, а домішки Hf, Nb і Mo, маючи  < 1, 

будуть нагромаджуватись в цирконії, тому їх потрібно видаляти на більш 

ранніх стадіях очищення.  

 

Таблиця 1 Ефективність рафінування цирконію від домішок при ЕПП 

Коефіцієнт  Ефективність  Домішки 

<1 
немає очищення 

при втраті маси основи 5% 
Hf, Mo, Nb 

1-250 
значне очищення 

при втраті маси основи до 2% 
B, Si, Ni 

>250 
значне очищення 

при втраті маси основи <1% 
Al, Cu, Ti, Be, Fe, Mn, Cr 

 

В результаті проведення експериментальних досліджень з 

рафінування йодидного цирконію методом ЕПП були отримані зразки з 

вмістом домішок, наведених в табл.2. У таблиці крім хімічної чистоти 

цирконію, яка характеризується загальним вмістом домішок, приведена 

величина відносного залишкового електроопору Rзал = R(300K)/R(4,2K). 

Видно, що застосування ЕПП призводить до зниження вмісту домішок в 

цирконії. Основними елементами, що не видаляються з цирконію при 

ЕПП, є Hf, C і Mo. Порівняння з розрахунковими концентраціями домішок, 

проведеними по співвідношенню (1) при зміні маси основного матеріалу 

близько 2%, показують, що концентрація Hf, Mo і Ti в цирконії добре 
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збігаються з розрахунковими значеннями. Однак вміст інших металевих 

домішок перевищують розрахункові значення, особливо для Si, Fe та Cr. 

Подвійний переплав йодидного цирконію в установці з безмасляною 

системою відкачування дозволив отримати злиток цирконію з твердістю 

640 МПа, чистотою 99,99 мас.%. 

 

Таблиця 2 Вміст домішок в йодидному цирконії 

Домішка 
Вміст домішки, мас. % 

Вихідний  Після ЕПП 

Кисень 0,04 0,008–0,013 

Азот 0,006 0,004 

Вуглець 0,035–0,04 0,025 

Водень 0,0045 0,001 

Залізо 0,025 0,008 

Алюміній 0,004 0,003 

Мідь 0,0065 0,0006 

Нікель 0,0065 0,004 

Хром 0,005 0,002 

Титан 0,0023 0,0001 

Кремній 0,006 0,005 

Ніобій <0,001 <0,001 

Гафній 0,018 0,018 

Кальцій 0,006 0,0001 

Фтор 0,003 0,0002 

Молібден 0,005 <0,001 

Rзал 30 100 

 

Сприятливі умови рафінування у поєднанні з оптимальною 

технологією дозволяють досягати при ЕПП значного підвищення 

металургійної чистоти цирконію. Узагальнені результати систематичних 

досліджень процесу рафінування кальцієтермічного (КТЦ) і йодидного 

цирконію методом ЕПП в установці з комбінованим відкачуванням, 

отримані автором [8-12], характеризуються наступними даними: 

мікротвердість цирконію знижується з 1200 до 800 МПа, відбувається 

істотне зменшення концентрації металевих і газових домішок в цирконії, а 

також зниження твердості зразків цирконію. Причому показники чистоти 

двократного рафінування цирконію методом ЕПП дещо кращі. 

Зміну вмісту металевих домішок в кальцієтермічному цирконії (КТЦ) 

після двох ЕПП наведено в таблиці 3. Вміст домішок проникнення в КТЦ 

змінюється з 0,18 до 0,12 мас.% після першого ЕПП і до 0,1 мас.% після 

другого ЕПП. Твердість по Брінелю КТЦ знижується з 2250 до 1750 і 
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1370 МПа після першого і другого ЕПП відповідно. Наведені дані свідчать 

про ефективність методу ЕПП при рафінуванні цирконію від домішок [9]. 

 

Таблиця 3 Зміна вмісту металевих домішок в цирконії після двох ЕПП 

Метал 
Домішка, мас.% 

Fe Al Cu Ni Mn Cr Si 

Вихідний 0,061 0,018 0,02 0,01 0,0013 0,006 0,0035 

Після ЕПП 1 0,032 0,0008 0,00054 0,0061 0,0001 0,0025 0,0017 

Після ЕПП 2 0,0012 0,0008 0,00025 0,0024 0,00009 0,00025 0,0017 

ТУ 95.2185-90 0,03 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,01 

 

Подальша очистка цирконію може бути досягнута за рахунок 

застосування комплексу хімічних і фізичних методів рафінування. 

Зокрема, на попередніх стадіях необхідне більш повне видалення з 

цирконію гафнію, азоту, вуглецю та ін. Видалення легколетучих металевих 

домішок може бути досягнуто електронно-променевої плавкою, для 

рафінування цирконію від домішки кисню доцільно вводити компоненти, 

що розкислюють. 

Зонна перекристалізація  

З усіх тугоплавких металів цирконій має найменший тиск насиченої 

пари при температурі плавлення, що дозволяє піддавати його 

багаторазовій зонній перекристалізації у вакуумі без помітного його 

випаровування. Можливо, з цієї причини для глибокого очищення 

цирконію найчастіше застосовують метод зонної плавки (ЗП). Труднощі 

рафінування цирконію зонною плавкою обумовлені тим, що цирконій на 

відміну від більшості інших рідкісних металів має ГЩУ структуру з 

великими періодами ґратки і дещо збільшеним в порівнянні з ідеальним 

співвідношенням с/а. Розчинність газових домішок в ньому, особливо 

домішки кисню, підвищена; до того ж він не утворює летучих окислів, що 

полегшують видалення кисню при плавці інших тугоплавких рідкісних 

металів. З цієї причини вимоги до чистоти газового середовища при 

рафінуванні цирконію зростають. 

Експериментальні результати по зонній плавці металів показали 

існування двох механізмів очищення: зонної перекристалізації і 

випаровування. При перших проходах зони рафінування відбувається 

головним чином шляхом випаровування легколетучих металевих домішок 

(Fе, Ni, А1, Ti, Cr, Si та ін.), видалення водню і частини кисню, вуглецю та 

азоту. Після цього в цирконії основними домішками залишаються вуглець, 

кисень і гафній. Наступні проходи зони призводять до перерозподілу 
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домішок (в основному кисню) по довжині зразка. Ефективний коефіцієнт 

розподілу для металевих домішок К<1; для кисню, азоту та вуглецю К> 1. 

Застосування зонної плавки дозволило отримати цирконій високого 

ступеня чистоти. Дослідження показали, що плавка в більш глибокому 

вакуумі, забезпечує отримання більш чистого металу. Зі збільшенням 

числа проходів зони спостерігається загальне підвищення чистоти металу, 

випаровування домішок і збільшення розподілу домішок по злитку. 

Проведення шести проходів зони у вакуумі 6·10
-6 

Па зі швидкістю 

переміщення 1,2 см/год дало можливість отримати високочистий цирконій 

з Rзал = 250 і значенням мікротвердості 590 МПа. Вміст кисню, азоту та 

вуглецю становить 2,0·10
-3

, 1,7·10
-3

 і 9,0·10
-3 

мас.% відповідно, вміст 

металевих домішок не перевищував 10
-5 

мас.% [12].  

Вплив чистоти цирконію на його властивості  

Дослідження впливу чистоти металу на мікроструктуру і механічні 

властивості цирконію показали істотний вплив чистоти металу на 

властивості. 

При дослідженні мікроструктури було виявлено, що структура 

чистого цирконію (Rзал ~ 100) складається з відносно великих зерен, розмір 

яких 5–10 мм. Зі зменшенням чистоти цирконію розмір зерен 

зменшується, і в разі металу технічної чистоти (Rзал ~ 7) після 

відпалювання розмір зерна становив 0,5–2,0 мм. Мікроструктуру цирконію 

з Rзал = 30 наведено на рис. 1. У всіх досліджених зразках незалежно від 

чистоти виявлені включення двох типів: голчасті, розташовані головним 

чином по границях зерен, і округлі всередині зерен. Із збільшенням 

чистоти цирконію розміри включень зменшуються з 0,5-1,0 мкм до 0,2 

мкм, а також зменшується їх кількість.  

 

 
Рис. 1 Мікроструктура цирконію з Rзал = 30 

 

Досліджено механічні властивості цирконію високої чистоти і вплив 

чистоти на характеристики міцності і пластичність цирконію [12]. 
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Збільшення чистоти цирконію приводить до зниження значень межі 

міцності і підвищення пластичності (табл.4). Мікротвердість (Н) таких 

зразків також знижується. Властивості металів, зокрема величина 

мікротвердості, в значній мірі залежать від вмісту домішок. Залежність 

зміни величини мікротвердості цирконію від вмісту кисню показана на 

рис. 2. Видно, що значення величини мікротвердості цирконію залежить 

від концентрації кисню в металі. Тому по зміні величини мікротвердості 

можна судити про чистоту металу. 

 

Таблиця 4 Механічні властивості цирконію різної чистоти 

Величина відносного 

електроопору Rзал  

Межа міцності 

В , МПа 

Умовна межа  
текучості 
0,2, МПа 

Відносне  

видовження 

, % 

7 400-470 280-320 18,0 

30 200 120 28,0 

100 130 85 34,0 

200 105 25 49,5 

 

 
Рис. 2 Залежність мікротвердості цирконію від вмісту кисню 

 

Вплив мікролегування цирконію на його властивості досліджувався 

при введенні ітрію 0,0015-1,5 мас.%. Добавки ітрію до 0,015 мас.% не 

суттєво впливають на властивості цирконію. При легуванні 0,15 мас.% 

ітрію розмір зерна цирконію зменшується на 15-30%, межа текучості 

збільшується на 10-15% і пластичність зменшується на 15%. Збільшення 

вмісту легуючого елементу до 1,5% вже істотно впливає на структуру і 

властивості цирконію: розмір зерен суттєво зменшується, механічні 
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властивості збільшуються до 220-300 МПа, при зниженні пластичності до 

15-18%. 

Висновки 

Проведеними дослідженнями щодо рафінування цирконію фізичними 

методами фізично обґрунтовано і експериментально досліджено поведінку 

металевих домішок та домішок проникнення під час електронно-

променевої плавки та зонної перекристалізації у високому вакуумі. 

Одержано цирконій високої чистоти і досліджено вплив чистоти цирконію 

на його властивості. Встановлено особливості властивостей цирконію в 

залежності від вмісту домішок. 

Таким чином, дослідженнями показано, що електронно-променева 

плавка та зонна перекристалізація у високому вакуумі дозволяють 

ефективно зменшувати вміст домішок у цирконії та одержувати 

високочистий цирконій. 
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УДК 544.34:542.22 

 

МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ НОВИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СПОЛУК 

 

В. Я. Шемет, О.І. Гулай 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

 

Проаналізовано відомі способи синтезу сполук халькогенідних систем 

з рідкісноземельними елементами. Запропоновано новий спосіб синтезу 

сполук халькогенідних систем, який дозволяє синтезувати значні кількості 

чистих речовин шляхом прямого синтезу з елементарних компонентів. 

Апробовано методику, яка полягає у одержанні нових халькогенідних 

сполук, що утворені бінарними напівпровідниковими сполуками, 

компонентами яких виступають РЗМ, p- та d- елементи I, II груп, p-

елементи III, IV груп періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва та 

халькогени (p-елементи VI групи). 

 

Проанализированы известные способы синтеза соединений 

халькогенидных систем с редкоземельными элементами. Предложен 

новый способ синтеза соединений халькогенидных систем, который 

позволяет синтезировать значительные количества чистых веществ 

путем прямого синтеза из элементарных компонентов. Апробировано 

методику, заключающуюся в получении новых халькогенидных соединений, 

образованных бинарными полупроводниковыми соединениями, 

компонентами которых выступают РЗМ, p- и d- элементы I, II групп, p-

элементы III, IV групп периодической системы элементов Д.И. Менделеева 

и халькогенами (p-элементы VI группы). 

 

Analyzed the known methods of synthesis of compounds of rare earth 

chalcogenide elements. A new method of synthesis of compounds of 

chalcogenide systems is proposed, which allows to synthesize large quantities of 

pure substances by direct synthesis from elementary components. The technique 

which consists in obtaining new chalcogenide compounds formed by binary 

semiconductor compounds is tested, components are rare earth elements, p- and 

d-elements of groups I, II, p-elements III, IV of the group of the periodic system 

of elements D.I. Mendeleev and chalcogens (p-elements of group VI). 

 

Постановка проблеми. Одержання і дослідження властивостей нових 

речовин і матеріалів належить до пріоритетного напряму розвитку науки і 

техніки в Україні і світі. Рідкісноземельні метали (РЗМ) ефективно 

використовують в металургії. Вони є цінними легуючими добавками до 
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металів та сплавів, сприяють покращенню мікроструктури і властивостей, 

підвищують жаростійкість та міцність сплавів, їх антикорозійні 

властивості [1]. Останніми десятиліттями зусилля дослідників спрямовані 

на отримання нових тернарних і тетрарних халькогенідів РЗМ з 

винятковими фізико-хімічними властивостями, що зумовлюють особливі 

сфери їх застосування. Новітні напівпровідникові матеріали є 

перспективними для практичного використання у сенсорах 

електромагнітного випромінювання, дозиметрах іонізованих частинок, 

електронних приладах особливого призначення тощо [2]. 

Одним з провідних напрямків сучасного напівпровідникового 

матеріалознавства є ускладнення досліджуваних систем і, відповідно, 

речовин, які в них утворюються. Серед складних напівпровідникових 

систем важливе місце займають квазіпотрійні халькогенідні системи. Вони 

утворені бінарними напівпровідниковими сполуками, компонентами яких 

є РЗМ, p- та d- елементи I, II груп,  p- елементи III, IV груп Періодичної 

системи елементів Д.І. Менделєєва та халькогени (p- елементи VI групи) 

[1, 2]. 

Метою даного дослідження є проаналізувати відомі методики та 

удосконалити спосіб синтезу сполук халькогенідних систем. 

Основні результати дослідження. У літературних джерелах 

запропоновано різні способи синтезу тернарних та тетрарних зразків 

халькогенідних систем з рідкісноземельними елементами. Наприклад, 

синтез сполук складу R6CoTe2 (Y, La) та Dy6FeTe2 проводився з 

елементарних компонентів високого ступеня читоти (99,95 % чи 99,99 %) 

атмосфері гелію або азоту. Ці сполуки вперше синтезовано при 

співвідношенні вихідних компонентів 6:1:2 в герметичних ніобієвих 

трубках за температури 700 ᴼС. За цієї температури зразки витримували 

протягом 24 год для повної взаємодії Te. В результаті матеріали 

переходять у розплавлений стан і їх поміщають у танталові трубки. Були 

випробувані різні умови відпалу зразків: за температури 1400 ᴼС протягом 

двох днів, за температури 800 ᴼС протягом двох тижнів, за температури 

1200 ᴼС протягом трьох днів. Найкращі результати одержали в третьому 

випадку [3]. 

Для одержання сполуки складу Cu2Er2/3S2 суміш порошків у 

пропорціях 3 Cu2S + Er2S3 нагрівали протягом 1 год до температури 1200 

ᴼС у високочастотній індукційній печі в потоці H2S. Одержані сірі 

кристали з металічним блиском [4].  

Сульфід CuScS2 одержаний нагріванням стехіометричної суміші 

порошків Cu та  Sc2S3 до 1050 ᴼС у вакуумованих кварцевих ампулах 

протягом 16 год в присутності стехіометричної кількості сульфуру. 

Скандій сульфід Sc2S3 одержаний з оксиду Sc2O3 з CS2 у вуглецевих 
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човниках у потоці гелію при нагріванні до 1050 ᴼС протягом 24 год. 

Монокристали для дослідження структури сполуки CuScS2 одержували 

методом газотранспортних реакцій, використовуючи J2 в герметичній 

кварцевій ампулі. Пластинки монокристалів одержані в температурному 

градієнті 1050 – 950 ᴼС з концентрацією J2 2 мг/см
3
 [5]. 

Темночервоні голки CuSm3Se6 одержані за допомогою твердо-фазних 

реакцій з  100 мг Sm (чистота 99,9 %), 100 мг Cu (чистота 99,999 %) та 100 

мг Se (чистота 99,5 %). Реагенти завантажувались в кварцеві трубки в 

атмосфері аргону. Трубки вакуумували та поміщали в автоматичну піч. 

Зразки нагрівали до 923 K протягом 48 год та витримували при цій 

температурі 3 дні, тоді охолоджували із швидкістю 70 K/год до кімнатної 

температури. Зразки відкривали в атмосфері Аргону, подрібнювали та 

додавали близько 300 мг KBr, тоді суміш поміщали в іншу кварцеву 

трубку, яку також вакуумували. Ці трубки нагрівали до температури 1173 

K протягом 30 год і витримували при цій температурі 42 год, тоді 

охолоджували до 963 K протягом 99 год та охолоджували до кімнатної 

температури протягом 6,5 год [6]. 

Сполуки LnCuSe2 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm) одержані реакцією 

рідкісноземельних елементів La (чистота 99,9 %), Nd (чистота 99,9 %), Ce 

(чистота 99,9 %), Pr (чистота 99,9 %), Sm (чистота 99,9 %) з Cu (чистота 

99,999 %) та Se (чистота 99,5 %). Синтез проводили у дві стадії. На першій, 

суміші 1,0 ммоль Ln, 1,0 ммоль Cu та 2,0 ммоль Se поміщали у кварцеві 

трубки в атмосфері Аргону. Кварцеві трубки вакуумували та поміщали в 

автоматичну піч. Зразки нагрівали до температури 1023 ᴼС протягом 3 

днів, витримували при цій температурі протягом трьох днів та 

охолоджували до 295 K. На другому етапі, одержану суміш подрібнювали 

та поміщали в іншу кварцеву ампулу з 300-400 мг KBr. Далі зразки 

нагрівали до температури 1173 K протягом 72 год та витримували за цієї 

температури протягом 4 днів, тоді повільно охолоджували з швидкістю 

0,03 ᴼС/хв. до 953 K, а тоді до 295 K [7]. 

Для одержання сполуки La3AgSe7Si суміш, яка складається із 300 мг 

лантан оксихлориду та 20 мг порошку бору, подрібнювали та пресували в 

таблетки, які запаювали у кварцеві трубки діаметром 1,1 см та довжиною 

12 см. Кварцеві трубки витримували за температури 950 ᴼС протягом 24 

год. Одержану суміш та суміш, що містить 100 мг селену, 20 мг силіцію та 

100 мг аргентуму також пресували в таблетки. Ці таблетки та 20 мг I2 

поміщали в кварцеві ампули та вакуумували. Суміш спочатку витримували 

за температури 350 ᴼС протягом 24 год, тоді за 950 ᴼС протягом 96 год. 

Після охолодження одержані чорні призматичні кристали [8]. 

Кристали складу La6MgGe2S14 одержані з суміші елементарних 

компонентів La, Mg (чистота 99,95 %), Ge (чистота 99,999 % ) та S  в 
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потоці евтектики CaCl2/NaCl. Цю реакцію проводили в герметично 

запаяній кварцевій ампулі. Ампули зі зразками нагрівали повільно до 

температури 600 ᴼС протягом 48 год та витримували при цій температури 

12 год для повного зв‘язування сульфуру. Це зменшує тиск пари сульфуру, 

який в іншому випадку може привести до вибуху за високих температур. 

Тоді температуру збільшували до 1000 ᴼС протягом 12 год та витримували 

при цій температурі протягом 72 год. Далі зразки повільно охолоджували 

(із швидкістю 2 ᴼС/год) до 500 ᴼС з подальшим охолодженням до кімнатної 

температури [9]. 

Монокристали LaPbCuS3 одержані з реакційної суміші, яка містить 

порошки La2S3 (чистота 99,9 %), Pb (чистота 99,999 %), Cu (чистота 

99,5 %) та S (чистота 99,999 %) у співвідношенні 1:4:6:9. Суміш порошків 

загальною масою 0,5 г нагрівали в вакуумованих та герметизованих 

кварцевих контейнерах до температур 773 K, 973 K, 1073 K та 1273 K. За 

цих температур витримували протягом 1 дня. Охолоджували зразки в 

режимі вимкненої печі. Співвідношення елементарних компонентів La, Pb, 

Cu та S виявлено за допомогою локального рентгеноспектрального аналізу 

за методикою і з використанням обладнання ―EDAX‖ та становить 1:1:1:3 

[10]. 

Українські науковці розробили наступні способи синтезу. 

Стабілізовані нанокристали кадмій телуриду одержують в колоїдному 

розчині з прекурсорів кадмію, телуру та модифікатора в деіонізованій воді. 

Новизна методу полягає в тому, що колоїдний розчин додатково містить 

етиленгліколь з концентрацією 9-11 %, як модифікатор використовують 

тіогліколеву кислоту з концентрацією 4,6·10
-2

-1,15·10
-1

 моль/л, а синтез 

проводять впродовж 2-9 хв [11]. 

Недоліком цього способу є те, що його можна використати лише для 

одержання нанокристалів однієї сполуки кадмій телуриду. 

Розроблено спосіб одержання дисульфіду титану [12], який базується 

на приготуванні суміші порошків металічного титану і дисульфіду титану 

в замкнутому об'ємі, нагрівання її і пропускання через нагріту суміш 

розрахованої кількості парів сірки. Синтез здійснюють наступним чином: 

суміш порошків металічного титану і дисульфіду титану готують в 

масовому співвідношенні 1:2,5 при дисперсності порошку металічного 

титану 0,05-0,5 мм, а пари сірки пропускають у вакуумі при тиску 0,002-

0,01 мм. рт. ст., через суміш, нагріту до температури 950-1000°С. 

Недоліком цього способу є використання складної технології 

одержання дисульфіду титану, здатність порошкоподібних речовин при 

тривалому зберіганні утворювати агломерати, що, відповідно, утруднює 

перебіг реакції. 
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Також відомий спосіб одержання сульфіду цинку, який здійснюють 

осадженням сульфіду цинку з кислого розчину сульфату цинку 

газоподібним сірководнем при перемішуванні (число Рейнольдса 40000-

100000) [13]. Розчин сульфату цинку використовують у вигляді емульсії 

зворотного типу з дисперсним середовищем із розчинника ряду бензолу, 

що містить 40-45 % мас., дисперсної фази, стабілізованої поверхнево-

активною речовиною у кількості 4,8-6,3 % мас. Недоліком цього способу є 

те, що для синтезу використовують токсичні речовини, такі як сірководень 

та бензол. 

Найбільш близький до запропонованого авторами статті способу – 

синтез нової поліморфної модифікації моносульфіду титану, який 

здійснюють нагріванням вакуумованих до тиску 0,13 Па кварцевих ампул, 

що містять дрібнодисперсні елементарні компоненти сірки та титану у 

стехіометричному співвідношенні, до максимальної температури. Причому 

нагрівання здійснюють у безперервному режимі, максимальна температура 

синтезу становить 1173±25 К, а охолодження здійснюють у режимі 

виключеної печі. Продуктом синтезу є моносульфід титану, що 

кристалізується у структурному типі СdI2. Використання винаходу 

дозволяє одержувати фазово однорідний моносульфід титану нової 

поліморфної модифікації [14]. Недоліком вище згаданого способу є його 

використання для одержання вузького спектру сполук. 

Завдання удосконалення способу одержання нових халькогенідних 

сполук, які утворені бінарними напівпровідниковими сполуками, 

компонентами яких виступають РЗМ, p- та d- елементи I, II груп, p-

елементи III, IV груп періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва та 

халькогени (p-елементи VI групи), було успішно реалізоване науковцями 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та 

Луцького національного технічного університету [1, 15, 16]. 

Синтез халькогенідних сполук здійснюють наступним чином: 

розраховані кількості вихідних компонентів високого ступеня чистоти 

(0,999-0,99999 мас. част. елементів) зважують з точністю 0,0001 г на 

аналітичних терезах. Загальна маса наважки становить 1-2 г. Завантаження 

у кварцевий контейнер (рис. 1) здійснюють за допомогою кальки для 

запобігання прилипання частинок речовини до внутрішньої поверхні 

контейнера у верхній його частині. Вакуумують контейнер до залишкового 

тиску 10
-3 

Па і герметизують його на киснево-газовому пальнику. 

Вакуумований контейнер із вихідною шихтою наведений на рис. 2.  

Для сульфідних систем ампули зі зразками поміщають муфельну піч з 

програмним управлінням технологічними процесами МП-30 та нагрівають 

зі швидкістю нагріву 30 K/год до температури 670 K та витримують при 

цій температурі 72 год для повного зв‘язування сірки. 
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Рис. 1 Кварцевий контейнер 

 

 
Рис. 2 Контейнер із шихтою 

Це зменшує тиск пари сірки, який може привести до вибуху за 

високих температур. Ампули зі зразками селенідних та телуридних систем 

нагрівають у муфельній печі зі швидкістю нагріву 30 K/год. Максимальна 

температура синтезу становить 1420 K. При цій температурі зразки 

витримують 4 години. Після чого їх охолоджують до 770 (870) K із 

швидкістю 10 K/год. Гомогенізаційний відпал проводять при температурі 

770 (870) K протягом 240 годин. Після відпалу ампули зі зразками 

загартовують в холодній воді. 

Новим у запропонованому способі є те, що сполуки додатково містять 

у своєму складі рідкісноземельні елементи та p-елементи IV групи, ампули 

після відпалу загартовують у холодній воді та для сульфідних систем при 

нагріванні застосовують проміжну витримку за температури 670 K. 

Перевагою даного способу синтезу над наведеними вище аналогами є, 

в першу чергу, те, що його можна використовувати для синтезу широкого 

спектру не лише бінарних, а й тернарних і тетрарних сполук. 

Запропонований спосіб дозволяє синтезувати значні кількості чистих 

речовин шляхом прямого синтезу з елементарних компонентів. У 

переважній більшості випадків одержано монокристали достатньої якості 

для дослідження кристалічної структури методом монокристалу [15]. За 

допомогою даного способу синтезу одержано зразки халькогенідних 

систем R2S3 – МS – ZS2 (R = РЗМ; M = Mn, Fe, Co, Ni; Z = Si, Ge, Sn) та 

деяких споріднених в межах фундаментального дослідження за рахунок 

видатків державного бюджету ―Нові халькогеніди рідкісноземельних 

металів: синтез, структура та властивості‖. 

Висновки. 

На основі аналізу літературних даних та експериментальних 

досліджень розроблено удосконалену методику отримання халькогенідів 

рідкісноземельних елементів. Запропоновано новий спосіб синтезу сполук 
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халькогенідних систем, який дозволяє синтезувати значні кількості чистих 

речовин шляхом прямого синтезу з елементарних компонентів. Цей спосіб 

синтезу можна використовувати для синтезу широкого спектру не лише 

бінарних, а й тернарних і тетрарних сполук. 
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 Институт черной металлургии НАН Украины (ИЧМ) 

2
 Приднепровская государственная академия строительства и 

архитектуры (ПГАСА) 

 

В статье рассмотрены возможности утилизации и повторного 

использования отходов, образующихся на предприятиях черной 

металлургии с целью улучшения экологической обстановки. 

 

У статті розглянуті можливості утилізації і повторного 

використання відходів, що утворюються на підприємствах чорної 

металургії, з метою поліпшення екологічної обстановки. 

 

Possibilities of recycling and reuse of wastes formed at the enterprises of 

ferrous metallurgy are considered in the article with the purpose of 

improvement of ecological situation. 

 

На металлургических предприятиях Украины ежегодно образуется 

миллионы тонн техногенных отходов, из которых лишь чуть более 

половины используется как вторичные ресурсы, а остальные поступают в 

отвалы, хранилища, отстойники, накопители, ухудшая экологическую 

обстановку и занимая большие территории в металлургических регионах 

[1]. С другой стороны, повторное их вовлечение в производство является 

одним из существенных источников ресурсо- и энергосбережения для 

современной металлургии, одновременно улучшая экологическую 

обстановку.  

В наиболее развитых странах уже давно разработаны несколько 

стратегических направлений, которых придерживаются все крупные 

предприятия: 

 предотвращение образования промышленных отходов; 

 рециклинг отходов и вторичное использование материалов; 

 оптимизация конечной обработки отходов; 

 мероприятия по реабилитации окружающей среды. 
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В США, например, утилизация является самым дешѐвым способом 

борьбы как с бытовыми, так и с промышленными отходами, поскольку там 

запрещена организация новых открытых свалок, а их захоронение с учѐтом 

соблюдения всех экологических норм оказывается в 3 раза дороже, чем 

переработка во вторичное сырье. 

В Украине в последние годы на крупных меткомбинатах также 

реализован ряд проектов, позволивших значительно снизить техногенную 

нагрузку на окружающую среду за счет сокращения выбросов и 

вовлечения в аглодоменное производство металлургических отходов. Для 

Украины это особенно важно, поскольку в наследство от СССР мы 

получили не только второй в СНГ по мощности металлургический 

комплекс, но и большое количество экологических проблем, т.к. 

металлургия всегда была одним их самых «грязных» производств.  

Металлургические отходы включают пыли и шламы, шлак, скрап, 

окалину, колошниковую пыль, которые классифицируются по 

химическому и гранулометрическому составам [2, 3]. Подготовка 

вторичного сырья к окускованию включает в себя обезвоживание, 

дробление, смешивание, усреднение, оценку их влияния на скорость 

спекания и производительность агломашин, экологические аспекты [4]. На 

выбор технологии утилизации существенное влияние оказывает их состав 

и свойства [5].  

Реализация полной их утилизации затруднена по ряду причин [6]. Во-

первых, использование железосодержащей пыли и шламов (ЖПШ) в 

количестве более 15 % от массы аглошихты ведет к ухудшению 

показателей спекания и качества агломерата, нарушению правил 

санитарной гигиены и техники безопасности на рабочих местах, 

загрязнению оборудования и воздуха, особенно при использовании 

шламов прокатного производства.  

Кроме того, существует ряд общих требований, предъявляемых к 

качеству ЖПШ при использовании их в производстве агломерата: 

 влажность шламов должна быть не более 9 %,  

 крупность после термической сушки не более 5 мм;  

 массовая доля нефтепродуктов в них не более 1,5 %;  

 содержание цинка при их расходе в аглошихте в количестве 10-15 % 

от ее массы не более 0,3 %, а в агломерате не более 0,02 %.  

Еще один важный момент связан с тем, что для стадии подготовки 

необходимы сравнительно высокие капитальные и эксплуатационные 

затраты. Однако, несмотря на все сложности, на каждом предприятии уже 

накоплен достаточный опыт повторного использования металлургических 

шламов и шлаков, пыли электрофильтров, колошниковой пыли и других 

материалов. 
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Универсальным методом окускования всех видов железосодержащих 

отходов является агломерация. За последние 5 лет суммарный расход 

вторичных ресурсов, вовлеченных в производство агломерата на 

украинских предприятиях в среднем вырос на 25-35%, причем их 

соотношение меняется от предприятия к предприятию и от года к году 

(рис. 1). Главным вопросом по-прежнему остается получение продукта, 

пригодного для доменной плавки по химическому составу и комплексу 

металлургических свойств.  

 
Рис.1  Расход вторичных ресурсов при производстве агломерата на 

предприятиях Украины. 

Учеными Института черной металлургии НАН Украины совместно с 

производственниками крупных металлургических предприятий постоянно 

ведутся комплексные исследования по повышению эффективности  

использования вторичных ресурсов и определению их рационального 

уровня в составе агломерационной и доменной шихты с учетом 

показателей качества всех шихтовых материалов и эффективности 

доменной плавки [7, 8]. Основными направлениями этих исследований 

являются: 

 оценка влияния вторичных на производительность 

аглопроизводства и доменных печей и качество чугуна; 

 определение оптимального количества вторичных на основании 

учета возможного резерва повышения содержания вредных 

элементов, которые с ними вносятся; 

 отработка новых технологий утилизации промышленных отходов с 

учетом свойств каждого из них (по видам, химическому составу, 

агрегатному состоянию и т.п.); 
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 разработка режимов загрузки железорудных материалов, 

уменьшающих контакт вторичных ресурсов с футеровкой доменной 

печи; 

 разработка режимов промывок горна доменной печи от флюсовых 

соединений и коксового мусора. 

Главными ограничителями использования вторичных ресурсов в 

составе доменной шихты являются снижение содержания Fe в шихте, 

нестабильность ее химического состава, агрессивность расплавов по 

отношению к футеровке доменной печи, загромождение коксовой насадки 

из-за повышенной вязкости шлака конвертерного производства и 

повышенное количество вредных элементов (сера, фосфор, оксиды 

щелочных металлов). Так, например, при использовании металлургических 

шламов при производстве агломерата в продукты агломерации попадают 

такие вредные элементы и их соединения как S, P, Na, K, Zn, Pb, Cu и др. 

Часть из них удаляется с отходящими газами, но большая часть переходит 

в готовую продукцию, увеличивая их содержание при рециклинге.  

Наличие щелочных элементов не оказывало на технологию доменной 

плавки существенного влияния примерно до 70-х годов ХХ века, 

поскольку при подготовке к доменной плавке использовалось первичное 

сырье, а в качестве добавок применялись только колошниковая пыль, 

возврат и пыль газоочисток аглофабрик. Кроме того, доменные печи 

работали с высоким расходом кокса, имея значительные резервы по 

газодинамике. Не используемые в технологическом процессе выплавки 

металла шламы доменного и сталеплавильного производств 

складировались в специально отведенных местах или, в большинстве 

случаев, неорганизованно сбрасывались в балки, овраги и т.п.  

Но уже начиная с середины 70-х годов внедрение высокоэффективных 

и экономичных технологий, использующих повышенное давление газов на 

колошнике, нагретое и комбинированное дутье, высокообогащенный 

агломерат, окатыши с содержанием железа более 60%, прогрессивные 

приемы ведения доменной плавки и др. обусловило значительный рост 

экономичности и интенсивности доменной плавки, но предопределило 

практически полное использование газодинамического резерва в доменных 

печах.  

Кроме того, состояние экологии в регионах с развитой металлургией, 

сложности с отчуждением даже неиспользуемой земли под складирование 

шламов обусловили системный забор доменных, а затем и 

сталеплавильных шламов и других отходов. Однако кардинальных 

решений на государственном уровне, направленных на производство 

подготовленного железорудного сырья и кокса, отвечающих требованиям 

высокоинтенсивной доменной плавки в условиях повышенного 
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использования вторичных ресурсов, не было принято, что естественно 

привело к дальнейшему ухудшению экологической обстановки. 

Учитывая негативные явления и процессы, которые имеют место в 

работе доменных печей при проплавке щелочесодержащих компонентов 

шихты, в мировой практике доменного производства выработаны 

предельные ограничения на поступление соединений щелочных металлов 

в рабочий объем доменной печи – предельно допустимые щелочные 

нагрузки. 

В разных странах и регионах с развитой металлургией эти нормы 

разнятся, поскольку определяются сырьевыми условиями плавки 

(содержанием железа в шихте), температурно-тепловыми условиями,  

количеством и теплофизическими свойствами шлака, содержанием 

кремния в чугуне и т.д. (табл. 1). До установления регламентов 

допустимой щелочной нагрузки поступление щелочей в доменные печи на 

этих предприятиях составляло 8-14 кг/т чугуна. 

 

Таблица 1 Допустимые щелочные нагрузки на одну тонну жидкого 

чугуна в доменных печах металлургических предприятий различных 

стран. 

Страна Предприятие Допустимая щелочная 

нагрузка, кг/т чугуна 

Канада СТИЛКО Дафаско 3,0 

Япония Каваски Сэйтэцу, Кобэ Сэйкосе,  

Синниппон Сйтэцу, Ниппон Кокан 

2,5–4,5 

 

США Элен Вуд стил, Джоунс энд Лифлин 

Стил, Юнай тед Стэйтс Стил 

3,2–4,5 

Англия Бритиш Стил 3,5 

Германия Аугуст Тиссен – Хютте 4,0 

Россия ОАО Северсталь 3,5 

Польша Комбинат им. Ленина 6,5 

Швеция Гренгес 5,5-7,5 

Как видно, на доменных печах ведущих металлургических компаний 

мира щелочная нагрузка составляет 2,5-4 кг/т чугуна. На металлургических 

предприятиях Украины этот показатель гораздо выше – на уровне 5,5-9,5 

кг/т чугуна.  

Для определения рационального количества вторичных ресурсов в 

составе агломерационной и доменной шихты необходимо знать 

возможный резерв по содержанию элемента, который может вноситься с 

вторичными ресурсами. Он рассчитывается как разность между предельно 

допустимым содержанием вредного элемента в чугуне (задается 

техническими условиями) и его содержанием, поступающим с 
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минеральным сырьем, путем составления материальных балансов 

поступления вредных элементов в шихту доменной печи и определения 

коэффициентов распределения элементов между чугуном и шлаком. 

Анализ состава и свойств вторичных ресурсов в составе 

агломерационной и доменной шихты одного из крупных украинских 

меткомбинатов показывает (табл. 2), что наиболее проблемным 

материалом, с точки зрения химического состава, является конвертерный 

шлак, содержание в котором Р2О5 и SiO2 в несколько раз выше, чем в 

минеральном сырье и остальных вторичных ресурсах.  

Кроме того, высокая влажность шламов, низкая смачиваемость 

колошниковой пыли и отсева окатышей без применения специальных 

приемов значительно снижают возможность эффективной переработки  

вторичных ресурсов и, соответственно, ограничивают их возможное 

использование.  

В агломерационную шихту максимальное количество щелочных и 

фосфора поступает из аглоруды, концентрата и колошниковой пыли (рис. 

2), а в доменную значительное количество фосфора приходит из 

конвертерного шлака. Таким образом, можно сделать вывод, что основным 

ограничительным фактором, кроме влияния расхода вторичных ресурсов 

на общее содержание железа общего в шихте, и, соответственно на 

производительность доменных печей, является высокое содержание 

окислов фосфора в конвертерном шлаке. 

 

Таблица 2 Химический состав компонентов аглошихты. 

 

Агло-

руда 

КЖРК 

Концен-

трат 

ИнГОК 

Колош. 

пыль 
Шлам 

Ока-

лина 

Извес-

тняк 

Кокс. 

мелочь 

Агло-

мерат 

Fe 56,47 66,2 39,31 48,06 72,4 0,11 2,31 54,25 

FeO 1,58 27,5 11,67 11,17 56,7 - - 14,4 

S 0,017 0,15 0,62 0,3 0,01 0,04 0,71  

SiO2 15,45 6,38 8,58 5,63 1,02 1,9 6,87 9,48 

CaO 0,19 0,31 10,2 9,42 0,77 50,38 0,6 11,69 

MgO 0,47 0,6 1,67 1,8 0,54 3,22 0,25 0,85 

MnO 0,05 0,03 0,17 0,28 0,52 - 0,02 0,047 

P2O5 0,046 0,053 0,053 0,088 0,037 0,03 0,055 0,053 

TiO2 Н.д 0,04   0,05 - - 0,031 

ZnO 0,002 - 0,037 0,21 0,021 - - 0,0115 

Na2O 0,25 0,06 0,15 0,18 0,07 0,052 0,29 0,1 

K2O 0,11 0,05 0,34 0,21 0,04 0,128 0,15 0,11 

Al2O3 1,58 0,36 1,68 1,14 0,9 0,2 3,36 1,86 

C 0,13 - 22,1 7,16 - - 80,1 - 

ППП 1,27 0,59 27,77 24,9 0,83 42,21 4,17 - 

Расход 192 503,2 59 24,6 17,3 88,5 58  
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При граничном требовании по содержанию фосфора в чугуне на 

уровне 0,08% с золой кокса в среднем вносится 0,02% или около 25% от 

его допустимого количества. На долю окатышей и концентрата приходится 

17-25% поступления окислов фосфора. Фактически в состав 

агломерационной и доменной шихты суммарно, не превышая граничный 

уровень содержания фосфора в чугуне, можно ввести не более 0,9-1,0 кг/т 

чугуна Р2О5, что соответствует 90-110 кг/т отходов сталеплавильного 

производства. Каждые 10 кг агломерационной и доменной шлако-

скраповой смеси увеличивают содержание фосфора в чугуне на 0,003% и 

0,004% соответственно.  

а) 

б) 

Рис. 2 Распределение содержания щелочных элементов (а) и 

фосфора (б)  в компонентах аглошихты. 
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б) 

Рис. 3 Распределение содержания фосфора в компонентах доменной 

шихты. 

По щелочной нагрузке, с учетом достаточно жестких требований к ее 

допустимому предельному уровню, был разработан ряд мероприятий по 

снижению содержания щелочей в рудном сырье, окатышах, агломерате и 

коксе, а также определены технологические приемы по выводу щелочей из 

доменной печи: 

- улучшение гранулометрического состава шихтовых материалов 

доменной плавки (дробление и грохочение кокса, руд, агломерата 

и окатышей); 

- улучшение химического состава сырых материалов (уменьшение 

содержания щелочей в исходном сырье как за счет обогащения 

руд, так и за счет технологии агломерации и окомкования); 

- перевод технологии доменной плавки на работу печей с кислыми 

шлаками (основность шлака по СаО/SiO2 на отдельных печах 

снижена до 0,9-1,1 ед.); 

- ежесуточная регистрация ввода щелочей с шихтой и удаление их 

со шлаком и газами.  

На основе анализа вклада различных компонентов по поступлению и 

выводу щелочных, серы, фосфора разрабатываются рациональные 

организационные и технологические решения, направленные на снижение 

их содержания в доменной плавке с целью минимизации  отрицательного 

влияния. Выбор рационального количества вторичных сводится к 

следующим направлениям  [9]: 

 определение разницы между предельно допустимым содержанием 

фосфора в чугуне, заданным техническими условиями и содержанием 

оксидов фосфора, поступающего с минеральным сырьем (кокс, 

окатыши, концентраты и аглоруды), которая обусловливает 
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возможную величину внесения фосфора с вторичными ресурсами в 

агло-доменной шихте; 

 оценка влияния расхода вторичных ресурсов на производительность 

доменных печей  (снижение Feобщ. в шихте за счет увеличения SiO2); 

 оценка влияния конвертерного шлака на производительность 

аглопроизводства; 

 разработка приемов усреднения и окускования вторичных ресурсов, 

например, с помощью аглогранул; 

 разработка программ загрузки шлака конвертерного производства в 

доменную печь, исключающих контакт вторичных ресурсов с 

футеровкой доменной печи; 

 разработка программ «промывки» горна доменной печи от 

флюсовых загромождений и коксового «мусора». 

Влияние отходов на металлургические свойства окускованного сырья 

в основном определяется химическим составом вторичных ресурсов и 

способом подготовки их к агломерации [10, 11]. Одним из способов 

повышения эффективности использования вторичных ресурсов в 

доменной плавке без ухудшения качества чугуна и при сведении к 

минимуму негативных последствий от их вредных воздействий может их 

предварительная обработка. 

Комплексное положительное воздействие на процесс подготовки 

аглошихты и ход спекания может оказать использование в аглошихте 

добавок, улучшающих окомкование путем интенсивного энергетического 

воздействия на шихту – так называемых поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). За счет своих физико-химических свойств они обеспечивают 

эффективную смачиваемость и уплотнение материалов, улучшают 

окомкование агломерационной шихты, а органические вещества 

определенного состава оказывают каталитическое воздействие на процесс 

горения частиц твердого топлива [12, 13]. 

Проведенные в ИЧМ исследования влияния ПАВ на процессы 

окомкования подтвердили, что их применение при подготовке аглошихты 

позволяет улучшить как механические, так и физико-химические свойства 

агломерата. Также наблюдается повышение восстановимости агломерата и 

связанное с этим снижение «агрессивности» первичных шлаков 

(содержание закиси железа) по отношению к футеровке доменных печей  

[14]. Определение свойств агломерата проводилось по гостированным 

методикам [15, 16] и методике ИЧМ [17], моделирующим поведение спека 

в доменном  переделе в комплексе от загрузки материала на колошник до 

образования чугуна и шлака.  

На лабораторной базе ИЧМ была выполнена серия лабораторных 

спеканий, в которых в состав аглошихты на базе концентратов 
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Ингулецкого и Северного горно-обогатительных комбинатов вводились 

различные виды водорастворимого полимерного связующего 

(аминокрилата) с целью оценки их влияния на показатели процесса 

агломерации и качественные характеристики продукта. Результаты 

спекания лабораторных агломератов с использованием различных видов 

ПАВ представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 Результаты спекания шихт и качественные характеристики 

лабораторных агломератов. 

Показатели 

Вид связующего 

Базовый 

вариант 
П-1 П-2 П-3 

Показатели 

агломерационного 

процесса 

Насыпная масса шихты, 

т/м
3
 

1,81 1,79 1,80 1,80 

Усадка слоя, мм 56 60 59 60 

Продолжительность 

спекания, мин. 
14,00 13,75 12,90 13,20 

Вертикальная скорость 

спекания, мм/мин 
21,43 21,82 23,26 22,72 

Максимальная 

температура отходящего 

газа, °С 

480 500 510 500 

Масса пирога, кг 16,90 16,80 16,60 16,75 

Выход годного,% 71,60 72,02 73,92 74,00 

Удельная 

производительность, т/м
2 

час 

1,36 1,39 1,51 1,48 

Химический состав  

Feобщ. , %     

FeO, % 14,35 14,7 16,12 15,58 

CaO/SiO2 (ед.) 1,61 1,63 1,61 1,62 

ГОСТ 15137-79 

Прочность  

  Б+5мм, %  
61,8 62,2 63,6 64,0 

Истираемость  

Б-0,5 мм, %  
8,58 8,50 8,15 8,29 

ИСО 4696-1  

RDI +6,3 79,26 76,34 72,6 74,8 

RDI – 3,15 14,0 15,2 16,8 16,2 

RDI – 0,5 2,8 4,2 4,6 3,9 

ГОСТ 21707-76 Rf – 1050 66,2 66,87 67,1 64,42 

Высокотемпературны

е испытания 

Т нф 1340 1345 1345 1342 

Мпш  5,2 4,4 4,6 4,6 

FeOпш 12,6 11,4 10,94 11,03 

Обобщенный 

показатель качества 
ПК 10,37 10,54 10,57 10,65 
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Результатовы эксперимента показывают, что использование водо-

растворимых добавок аминокрилата различных составов при увлажнении 

аглошихты в режиме смешивания и окомкования шихтовых материалов 

положительно отражается на показателях спекания и качестве готового 

агломерата, увеличивает вертикальную скорость спекания, показатель 

прочности, выход годного агломерата и удельную производительность.  

Металлургическая ценность агломератов по обобщенному показателю 

качества Пк при спекании аглошихт с использованием водо-растворимых 

добавок аминокрилата различных составов повысилась в сравнении с 

базовым режимом в среднем на 0,2 бала, что эквивалентно сокращению 

расхода кокса в доменной плавке на 0,2%.  

Кроме того, что ПАВы способны улучшать металлургические 

свойства сырья, у них есть еще очень важные преимущества  – они не 

требует значительных капитальных затрат и остановки производства, 

полностью удаляются в процессе агломерации, не оказывают влияния на 

конечный химический состав агломерата и не наносят вред окружающей 

среде. Напротив, с их помощью можно значительно улучшить 

экологическую ситуацию путем вовлечения в процесс производства 

аглошихты вторичного сырья мелких фракций, требующих окомкования – 

шламов, шлаков, окалины, возврата собственного производства и отсева с 

доменных печей. 

На металлургических предприятиях Украины ежегодно образуются 

значительные запасы промышленных отходов, вовлечение которых в 

производство одновременно способствует решению нескольких задач – от 

снижения себестоимости конечного продукта до улучшения экологической 

обстановки. В современных условиях это может быть достигнуто только 

на основе комплексного использования первичного и вторичного сырья, в 

результате внедрения малоотходных технологий, интенсификации 

научных работ в области использования промышленных отходов в 

качестве вторичных ресурсов на основе системного подхода, 

включающего эколого-экономическую и финансовую оценку деятельности 

предприятий по переработке отходов и последствий их воздействия на 

состояние среды с оценкой потенциального, предотвращенного и 

остаточного ущерба, разработки стратегии решения проблемы 

промышленных отходов, стимулирующей предприятия к созданию 

малоотходных схем их переработки. 
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УДК 669.7.018.672 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВІДНОСНОГО ПОДОВЖЕННЯ 

АЛЮМІНІЄВО-КРЕМНІЄВОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АК5М2, 

ЗМІЦНЕНОГО ЦИРКОНІЄМ 

 

Д. В. Іванченко, Д. О. Фурман 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Розробка та реалізація повного факторного експерименту типу 2
3
 з 

метою визначення оптимальної кількості модифікатора, температури 

розплаву та часу витримки розплаву для отримання якомога більшої 

міцності алюмінієво-кремнієвого сплаву АК5М2, як у литому так і 

термообробленому стані. 

 

Разработка и реализация полного факторного эксперимента типа 2
3
 

с целью определения оптимального количества модификатора, 

температуры расплава и времени выдержки расплава для получения как 

можно большей прочности алюминиево-кремниевого сплава АК5М2, как в 

литом так и термообработанном состоянии 

 

Development and implementation of a full factor type experiment of type 2
3
 

in order to determine the optimum amount of modifier, melt temperature and 

meltdown time for obtaining as much as possible the strength of aluminum-

silicon alloy AK5M2, both in cast and thermally treated state were done. 

 

Вступ. Алюмінієво-кремнієвий ливарний сплав АК5М2 є популярним 

серед споживачів сплавом, що використовується для отримання фасонних 

відливків різними способами лиття (лиття у піщано-глинисті форми, 

кокіль, лиття під тиском). 

Для визначення впливу температури, часу витримки та кількості 

модифікатора на міцність та відносне подовження алюмінієво-кремнієвого 

ливарного сплаву АК5М2 було розроблено повний факторний експеримент 

виду 2
3
 [1]. Прийнято позначення факторів: 

Кількість фториду цирконію, що вводимо у розплав х1=1,7….2,5%; 

Температура розплаву      х2=700…900°С; 

Час витримки       х3=5…15 хв.; 

У якості відгуків прийняті наступні позначення: 

Тимчасовий опір розриву     y1, МПа 

Відносне подовження      y2, % 
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Кількість фториду цирконію, який вводили у розплав брали від маси 

сплаву, що модифікувався.  Співвідношення між компонентами флюсу у 

комплексному модифікаторі підбиралося таким чином, щоб забезпечити 

мінімальну температуру плавлення суміші, що модифікує та наявністі 

такої сполуки у шлаковому розплаві як Li2ZrF6 (Na2ZrF6). При температурі 

436 °С, молярна доля суміші складає – LiF – 25 %, NaF – 37,16 %, ZrF4 – 

37,84 %, що відповідає LiF – 7,6 %, NaF – 18,28 %, ZrF4 – 74,12  % по масі. 

 

Результати досліджень. Сплав АК5М2 досліджувався у литому стані 

та після термічної обробки за режимом Т5. 

Вихідні дані повного факторного експерименту та результати досліджень 

міцності литого алюмінієво-кремнієвого ливарного сплаву АК5М2, зміцненого 

цирконієм введеним із фториду, приведено в табл. 1.  

 

Таблиця 1 Матриця експерименту 2
3
 з двома паралельними дослідами 

 

Номер 

дослід

у 

Кількіст

ь ZrF4, 

% 

Температур

а витримки, 

°С 

Час 

витримк

и, хв. 

Міцність, МПа Дисперс

ія 

досліду 1 2 В ср. 

1 1,5 700 5 215,06 221,3 218,2 9,95 

2 2,7 700 5 256,18 260,55 258,4 4,79 

3 1,5 900 5 239,83 244 241,9 4,32 

4 2,7 900 5 248,92 240,76 244,8 16,68 

5 1,5 700 15 246,33 243,2 244,76 2,46 

6 2,7 700 15 220,55 232,6 226,6 36,30 

7 1,5 900 15 226,78 229,4 228,1 1,69 

8 2,7 900 15 230,85 222,8 226,8 16,18 

 

Проводили обчислення коефіцієнтів лінійної моделі міцності сплаву 

АК5М2. Для цього складали матрицю повного факторного експерименту з 

урахуванням ефекту взаємодії (табл. 2). 

 

Таблиця 2 Матриця 2
3
 (фактори представлено у кодованих значеннях) 

 

Номер 

досліду 
х0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y 

1 + - - - + + + - 218,2 

2 + + - - - - + + 258,4 

3 + - + - - + - + 241,9 

4 + + + - + - - - 244,8 

5 + - - + + - - + 244,76 
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6 + + - + - + - - 226,6 

7 + - + + - - + - 228,1 

8 + + + + + + + + 226,8 

 

   
                                                

 
       

 

   
                                                 

 
      

 

   
                                                 

 
       

 

   
                                                 

 
       

 

    
                                                

 
       

 

    
                                                

 
       

 

    
                                                

 
       

 

     
                                                

 
      

 

 Отже поліном має вигляд: 

 

y = 236,2+2,96⋅x1-0,78⋅x2-4,63⋅x3-2,53⋅x1⋅x2-7,81⋅x1⋅x3-3,32⋅x2⋅x3+6,76⋅x1⋅x2⋅x3 

 

Для кожного рядка матриці планування обчислювали дисперсію досліду: 

 

  
   

(            )  (           ) 

 
       ; 

  
   

(            )  (            ) 

 
       ; 

  
   

(            )  (         ) 

 
       ; 

  
   

(            )  (            ) 

 
        ; 

  
   

(             )  (            ) 

 
       ; 

  
   

(            )  (           ) 

 
        ; 
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(            )  (           ) 

 
  1,69 ; 

  
   

(            )  (           ) 

 
        ; 

 

Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова, 

однорідність дисперсій перевіряли критерієм Кохрена, який є відношенням 

максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто: 

 

        
 

 
    

                                         
        

 

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 1; G = 0,679. 

Розраховане значення критерію Кохрена не перевищує табличного, і 

для заданого рівня значущості α = 0,05 дисперсії є однорідними і їх можна 

усереднювати. Тоді дисперсія параметра оптимізації знаходиться за 

формулою: 

 

  * + = 
                                         

 
       

 

Число ступенів свободи цієї дисперсії f1 = N*(n-1) = 8*(2-1)=8. 

Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснювали побудовою 

довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди  матриці планування 

повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії була обчислена за 

формулою:  

  {  }         (   )       ; 

 

А довірчий інтервал (при 90 % рівні значимості) був розрахований за 

формулою: 

         √          

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх 

абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Отже рівняння регресії 

має наступний вигляд: 

 

y = 236,2 -4,63⋅x3 -7,81⋅x1⋅x3+6,76⋅x1⋅x2⋅x3 

 

Вихідні дані повного факторного експерименту та результати досліджень 

міцності термообробленого за режимом Т5 алюмінієво-кремнієвого ливарного 

сплаву АК5М2, зміцненого цирконієм введеним із фториду, приведено в табл. 

3. 
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Таблиця 3 Матриця експерименту 2
3
 з двома паралельними дослідами 

 

Номер 

дослід

у 

Кількіст

ь ZrF4, 

% 

Температур

а витримки, 

°С 

Час 

витримк

и, хв. 

Міцність, МПа Диспер

сія 

досліду 1 2 В ср. 

1 1,5 700 5 334,108 342,772 338,44 18,8 

2 2,7 700 5 309,661 311,823 310,742 1,2 

3 1,5 900 5 323,212 331,238 327,225 16,1 

4 2,7 900 5 335,862 331,194 333,528 5,5 

5 1,5 700 15 338,225 349,457 343,841 31,5 

6 2,7 700 15 307,171 312,944 310,058 8,33 

7 1,5 900 15 308,031 312,9 310,46 5,9 

8 2,7 900 15 342,648 344,753 343,7 1,1 

 

 Проводили обчислення коефіцієнтів лінійної моделі міцності сплаву 

АК5М2. Для цього складали матрицю повного факторного експерименту з 

урахуванням ефекту взаємодії (табл. 4). 

 

Таблиця 4 Матриця 2
3
 (фактори представлено у кодованих значеннях) 

Номер 

досліду 
х0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y 

1 + - - - + + + - 338,4 

2 + + - - - - + + 310,7 

3 + - + - - + - + 327,2 

4 + + + - + - - - 333,5 

5 + - - + + - - + 343,8 

6 + + - + - + - - 310,05 

7 + - + + - - + - 310,46 

8 + + + + + + + + 343,7 
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 Отже поліном має вигляд: 

 

y = 327,25-2,74⋅x11,48⋅x2-0,23⋅x3+12,62x1⋅x2+2,6⋅x1⋅x3-1,41⋅x2⋅x3+4,13⋅x1⋅x2⋅x3 

 

Для кожного рядка матриці планування обчислювали дисперсію досліду: 

  
   

(            )  (            ) 

 
       ; 

  
   

(              )  (              ) 

 
       ; 

  
   

(             )  (              ) 

 
       ; 

  
   

(              )  (              ) 

 
      ; 

  
   

(               )  (              ) 

 
       ; 

  
   

(             )  (            ) 

 
       ; 

  
   

(             )  (            ) 

 
  5,92 ; 

  
   

(            )  (            ) 

 
      ; 

Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова, 

однорідність дисперсій перевіряли критерієм Кохрена, який є відношенням 

максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто: 
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Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 1; G = 0,679. 

Розраховане значення критерію Кохрена не перевищує табличного, і 

для заданого рівня значущості α = 0,05 дисперсії є однорідними і їх можна 

усереднювати. Тоді дисперсія параметра оптимізації знаходиться за 

формулою: 

 

  * + = 
                                     

 
       

Число ступенів свободи цієї дисперсії f1 = N*(n-1) = 8*(2-1)=8. 

Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснюємо побудовою 

довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди  матриці планування 

повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії буде обчислена за 

формулою:  

  {  }         (   )       ; 

А довірчий інтервал (при 90 % рівні значимості) буде розрахований за 

формулою: 

         √         ; 

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх 

абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Отже рівняння регресії 

має наступний вигляд: 

y = 327,25+12,62x1⋅x2 

 

Вихідні дані повного факторного експерименту та результати досліджень 

відносного подовження литого алюмінієво-кремнієвого ливарного сплаву 

АК5М2, зміцненого цирконієм введеним із фториду, приведено в табл. 5.  

 

Таблиця 5 Матриця експерименту 2
3
 з двома паралельними дослідами 

 

Номер 

дослід

у 

Кількіст

ь ZrF4, 

% 

Температур

а витримки, 

°С 

Час 

витримк

и, хв. 

Відносне подовження, 

% 
Дисперс

ія 

досліду 1 2  ср. 

1 1,5 700 5 1,416 1,539 1,5 0,008 

2 2,7 700 5 0,835 0,851 0,8 0,0001 

3 1,5 900 5 1,535 1,661 1,6 0,008 

4 2,7 900 5 0,944 0,937 0,9 0,00005 

5 1,5 700 15 1,98 1,578 1,8 0,08 

6 2,7 700 15 1,578 1,7 1,6 0,007 

7 1,5 900 15 2,08 1,839 1,9 0,03 

8 2,7 900 15 0,96 0,99 1 0,0005 
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Проводимо обчислення коефіцієнтів лінійної моделі. Для цього 

складено матрицю повного факторного експерименту з урахуванням 

ефекту взаємодії (табл. 6). 

 

Таблиця 6 Матриця 2
3
 (фактори представлено у кодованих значеннях) 

 

Номер 

досліду 
х0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y 

1 + + - - - - + + 9,16 

2 + - + - - + - + 7,165 

3 + - - - + + + - 7,825 

4 + + + - + - - - 9,5 

5 + + - + - + - - 2,35 

6 + - + + - - + - 7,75 

7 + - - + + - - + 6 

8 + + + + + + + + 8,585 

 

   
                             

 
     

 

   
                             

 
      

 

   
                              

 
       

 

   
                              

 
      

 

    
                             

 
      

 

    
                             

 
      

 

    
                             

 
       

 

     
                              

 
      

 

 Отже поліном має вигляд: 

 

y = 1,4-0,3⋅x1-0,03⋅x2-0,19⋅x3 0,1⋅x1⋅x2+0,02⋅x1⋅x3 0,09⋅x2⋅x3 0,1⋅x1⋅x2⋅x3 
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Для кожного рядка матриці планування обчислено дисперсію досліду. 

  
  

(        )  (        ) 

 
       

  
  

(         )  (         ) 

 
        

  
  

(        )  (        ) 

 
       

  
  

(            )  (            ) 

 
         

  
  

(         )  (         ) 

 
      

  
  

(        )  (       ) 

 
       

  
  

(         )  (         ) 

 
      

  
  

(         )  (         ) 

 
        

Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова, 

однорідність дисперсій перевіряли критерієм Кохрена, який є відношенням 

максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто: 

 

        
 

 
    

                                          
        

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 1; G = 0,679. 

Розраховане значення критерію Кохрена не перевищує табличного, і 

для заданого рівня значущості α = 0,05 дисперсії є однорідними і їх можна 

усереднювати. Тоді дисперсія параметра оптимізації знаходиться за 

формулою: 

 

  * +  
                                          

 
         

 

Число ступенів свободи цієї дисперсії f1 = N*(n-1) = 8*(2-1)=8. 

Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснювали побудовою 

довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди  матриці планування 

повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії була обчислена за 

формулою:  

  {  }         (   )        ; 

 

А довірчий інтервал (при 90 % рівні значимості) був розрахований за 

формулою: 

         √         ; 
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Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх 

абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Отже рівняння регресії 

має наступний вигляд: 

y = 1,4-0,3⋅x1 

 

Вихідні дані повного факторного експерименту та результати досліджень 

відносного подовження термообробленого за режимом Т5 литого алюмінієво-

кремнієвого ливарного сплаву АК5М2, зміцненого цирконієм введеним із 

фториду, приведено в табл. 7.  

 

 

Таблиця 7 Матриця експерименту 2
3
 з двома паралельними дослідами 

 

Номер 

дослід

у 

Кількіст

ь ZrF4, 

% 

Температур

а витримки, 

°С 

Час 

витримк

и, хв. 

Відносне подовження, 

% 
Дисперс

ія 

досліду 1 2  ср. 

1 1,5 700 5 0,99 0,794 0,89 0,019 

2 2,7 700 5 1,053 0,647 0,85 0,082 

3 1,5 900 5 2,447 1,977 2,21 0,11 

4 2,7 900 5 1,353 1,339 1,35 0,0001 

5 1,5 700 15 0,398 0,498 0,45 0,005 

6 2,7 700 15 1,316 1 1,16 0,05 

7 1,5 900 15 0,991 1,152 1,08 0,013 

8 2,7 900 15 1,479 1,315 1,4 0,014 

 

Проведено обчислення коефіцієнтів лінійної моделі. Для цього 

складено матрицю повного факторного експерименту з урахуванням 

ефекту взаємодії (табл. 8). 

 

Таблиця 8 Матриця 2
3
 (фактори представлено у кодованих значеннях) 

 

Номер 

досліду 
х0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y 

1 + + - - - - + + 0,89 

2 + - + - - + - + 0,85 

3 + - - - + + + - 2,21 

4 + + + - + - - - 1,35 

5 + + - + - + - - 0,45 

6 + - + + - - + - 1,16 
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7 + - - + + - - + 1,08 

8 + + + + + + + + 1,4 

 

   
                                      

 
      

 

   
                                       

 
      

 

   
                                       

 
      

 

   
                                       

 
       

 

    
                                      

 
       

 

    
                                      

 
      

 

    
                                      

 
       

 

     
                                       

 
      

 

 Отже поліном має вигляд: 

 

y=1,17+0,02⋅x1+0,33⋅x2-0,15⋅x3 0,15⋅x1⋅x2 0,15⋅x1⋅x3 0,24⋅x2⋅x3 0,11⋅x1⋅x2⋅x3 

 

 Для кожного рядка матриці планування обчислюємо дисперсію 

досліду. 
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(          )  (          ) 

 
       

  
  

(          )  (          ) 
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(          )  (          ) 

 
       

  
  

(         )  (         ) 

 
       

Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова, 

однорідність дисперсій перевіряли критерієм Кохрена, який є відношенням 

максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто: 

 

        
 

 
    

                                              
        

 

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 1; G = 0,679. 

Розраховане значення критерію Кохрена не перевищує табличного, і 

для заданого рівня значущості α = 0,05 дисперсії є однорідними і їх можна 

усереднювати. Тоді дисперсія параметра оптимізації знаходиться за 

формулою: 

 

  * +  
                                              

 
         

 

Число ступенів свободи цієї дисперсії f1 = N*(n-1) = 8*(2-1)=8. 

Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснювали побудовою 

довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди  матриці планування 

повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії була обчислена за 

формулою:  

  {  }         (   )         ; 

А довірчий інтервал (при 90 % рівні значимості) був розрахований за 

формулою: 

         √          ; 

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх 

абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Отже рівняння регресії 

має наступний вигляд: 

y=1,17 +0,33⋅x2 
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Висновки 

 

1. У литому стані: 

 Тимчасовий опір розриву збільшується із збільшенням кількості 

фториду цирконію, що вводимо у розплав, температури розплаву та часу 

витримки одночасно. Разом з тим збільшення часу витримки без зміни 

інших вхідних параметрів процесу модифікування або одночасне 

збільшення кількості фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу 

витримки розплаву може призвести до зменшення величини міцності 

сплаву. Збільшення величини відносного подовження при введенні 

фториду цирконію у розплав АК5М2 у складі комплексного модифікатора 

не відбувається 

 Найбільш високі показники міцності при помірних значеннях 

відносного подовження, (в=244,8 МПа, =0,9 %) отримано при вмісті 

модифікатора 2,7%, температурі 900°С та часі витримки 5 хв. 

2. Після обробки Т5: 

 Тимчасовий опір розриву вищий в зразках модифікованих більшою 

кількістю фториду цирконію при вищій температурі розплаву. Час 

витримки розплаву на його міцність після термообробки не впливає. 

Збільшенню відносного подовження сплаву АК5М2 після термообробки 

сприяє вища температура модифікування сплаву. 

 Найбільш високі показники по міцності складають в=343,8 МПа, 

=0,45 %. Їх отримано при вмісті модифікатора 1,5%, температурі 700°С та 

часі витримки 15 хв. По відносному подовженню в=327,2 МПа, =2,21 %. 

Відповідні величини отримано при вмісті модифікатора 1,5%, температурі 

900°С та часі витримки 5 хв. 

 

Література: 

 
1. К. К. Пальоха. Організація експерименту: Навчальний посібник для студентів 

спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" / К. К. Пальоха 

– К.: ІЗМН, 1996 р. С. 136. 
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УДК 669.297 

 

ЗОННА ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ ГАФНІЮ 

 

О.Є. Кожевніков, М.М. Пилипенко 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій 

Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний 

інститут”, Харків, Україна 

 

Фізично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

ефективність застосування методу зонної перекристалізації для 

рафінування гафнію. Показано, що використання методу дозволило значно 

знизити концентрацію металевих домішок внаслідок одночасного 

проходження процесів випаровування та зонного перерозподілу. 

Накладення електричного поля призвело до зниження вмісту домішок 

проникнення (кисень - в 2,5 рази, вуглець - в 20 разів, азот - в 60 разів). 

 

Физически обоснована и экспериментально подтверждена 

эффективность применения метода зонной перекристаллизации для 

рафинирования гафния. Показано, что использование метода позволило 

значительно понизить концентрацию металлических примесей вследствие 

одновременного прохождения процессов испарения и зонного 

перераспределения. Наложение электрического поля привело к снижению 

содержания примесей внедрения (кислород – в 2,5 раза, углерод – в 20 раз, 

азот – в 60 раз).  

 

The effectiveness of the zone recrystallization method for hafnium refining 

have been physically substantiated and experimentally confirmed. It is shown 

that the use of the method has made it possible to significantly reduce the 

concentration of metallic impurities with evaporation and zone redistribution 

processes. The application of an electric field led to a decrease in the content of 

interstitial impurities (oxygen by 2.5 times, carbon by 20 times, nitrogen by 60 

times). 

 

Вступ. Гафній відноситься до елементів IVB підгрупи періодичної 

системи Менделєєва, так само як титан і цирконій. Хімічні властивості  

металів дуже схожі, однак основні застосування в реакторобудуванні не 

однакові внаслідок різних нейтронно-фізичних характеристик. Гафній 

відрізняється якісними механічними та корозійно-стійкими властивостями, 

а також великим значенням поперечного перерізу поглинання теплових 
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нейтронів (105 барн), що дозволяє використовувати його для виготовлення 

органів регулювання систем управління та захисту реакторів [1]. 

Інтерес до отримання високочистого гафнію визначається 

необхідністю встановлення істинних фізико-механічних властивостей 

металу. З цією метою в роботі використовувався метод вертикальної 

безтигельної зонної плавки з електронно-променевим нагрівом. При 

проведенні процесу в умовах вакуума відбувається рафінування металу в 

результаті одночасного проходження процесів випаровування та зонного 

перерозподілу домішок. 

Електроперенос застосовується з метою глибокого рафінування 

металів в твердому і рідкому станах. Метод базується на здатності 

компонентів розчину до спрямованого зміщення під дією прикладеного 

постійного електричного струму. 

Метою роботи було вивчення ефективності рафінування гафнію 

методом зонної перекристалізації, в тому числі і в електричному полі. 

Фізичне обгрунтування процесу рафінування. Метод зонної 

перекристалізації (ЗП), який ще називають методом зонного плавлення, є 

одним з найбільш ефективних способів рафінування металів і отримання їх 

в монокристалічному вигляді. Метод ЗП засновано на практичному 

використанні явища різної розчинності домішок у твердій та рідкій фазах 

основного компонента [2]. 

При роботі з великим числом металів використовувати переваги 

методу ЗП можливо лише за умови відсутності контакту розплаву з будь-

якими матеріалами. Тугоплавкі метали, такі як тантал, вольфрам, реній, 

цирконій, гафній і деякі інші, не представляється можливим переплавити 

тигельними методами з причини відсутності відповідних контейнерних 

матеріалів. В даний час методом безтигельного зонного плавлення 

здійснюють рафінування більшості матеріалів, температура плавлення 

яких вище 1500 К. 

В роботі при використанні методу вертикальної безтигельної ЗП 

циліндричний зразок гафнію закріплювався зверху і знизу в спеціальних 

утримувачах. Поблизу нижнього кінця при використанні електронно-

променевого нагрівача створювалась розплавлена зона, яка утримувалась 

від виливання силами поверхневого натягу. В результаті переміщення 

нагрівача зона пересувалась по зразку, який поступово розплавлявся і 

знову кристалізувався. З метою запобігання забрудненню розплаву процес 

проводився в вакуумі.  

Неоднорідність концентрації домішок по злитку пояснюється їх 

перерозподілом між розплавом і твердою фазою при кристалізації. 

Важливою характеристикою для опису процесу є рівноважний коефіцієнт 

розподілу домішки k0, який представляє відношення концентрації у твердій 
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фазі CS до концентрації в розплаві CL: 

 
./ LCCk S0
                                                                                         (1) 

Рівноважний коефіцієнт зазвичай визначають з подвійних діаграм 

стану «основа-домішка», але такі розрахунки є більш достовірними для 

великих концентрацій домішки. В області малих концентрацій розрахунок 

k0 варто проводити згідно з окремим випадком формули Шредера -  

Ле Шательє для тугоплавких металів (2):  
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де ΔH – мольна теплота плавлення домішки (Дж/моль); R – 

універсальна газова постійна (R = 8,314 Дж/моль∙К); Тb – температура 

плавлення гафнію (К); ТG – вибране значення температури в залежності від 

виду діаграми стану [3]. 

Результати розрахунків k0 за формулами (1, 2) для металевих домішок 

в гафнії представлено в табл. 1[4]. 

Таблиця 1 Розрахункові значення рівноважного коефіцієнта k0 

домішки в гафнії 

Домішка Zr Al Fe Ca Si Mg Mn Mo Ni Nb Ti Cr 

k0 0,85 0,42 0,68 0,58 0,26 0,47 0,64 0,80 0,53 0,91 0,76 0,66 

 

Результати розрахунків та аналіз діаграм стану подвійних металевих 

систем на основі гафнію [5] показали, що при зонній плавці внаслідок 

різної розчинності домішок в рідкій і твердій фазах металу основи буде 

відбуватись рафінування від усіх металевих домішок (для них k0<1) та 

елементів проникнення (крім кисню).  

При аналізі процесів плавлення та поліморфного перетворення 

важливо звертати увагу на різницю атомних радіусів основи і домішки, а 

також на положення елементів в Періодичній системі. На рис. 1 показано 

зміну значень рівноважного коефіцієнту k0 для домішок в залежності від 

порядкового номера елементу. Також розраховано значення розмірного 

фактора Δr, які залежать від модулю різниці атомних радіусів гафнію (rHf) і 

домішки (ri) за формулою: 

%100



Hf

Hf

r

rr
r

i
 . 

 

(3) 
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Рис. 1 Зміна значень рівноважного коефіцієнта розподілу k0 і розмірного 

фактора Δr для домішок малої концентрації в гафнії в залежності  

від їх розташування в Періодичній таблиці 

Для всіх періодів k0 проходить через максимум. У четвертому періоді 

максимальні значення характерні для Sc і Ti, в п'ятому - Zr, Nb і Mo, в 

шостому - Та, W, Re. Спостерігається підвищення максимального значення 

від третього до шостого періоду. Найбільші значення припадають на 

металеві елементи IV
 
В і V

 
В підгруп, які мають мінімальні значення 

розмірного фактора Δr і в найменшій мірі спотворюють кристалічну 

решітку. Дійсно, гафній утворює з Ti і Zr неперервні тверді розчини на 

всьому проміжку концентрацій і температур, а з Nb і Tа - неперервні тверді 

розчини в β-фазі і обмежені тверді розчини в α-фазі. 

При зонній плавці необхідно, щоб швидкість кристалізації була більше 

швидкості дифузії домішки у твердій фазі основного матеріалу. У цьому 

випадку рухомий фронт кристалізації відштовхує розчинену домішку 

швидше, ніж вона встигає рівномірно розподілитися в розплаві, і перед 

фронтом кристалізації виникає збагачений домішкою дифузійний шар. 

Тому основною характеристикою зонного перерозподілу є 

ефективний коефіцієнт ke, що обчислюється за формулою Бартона-Прима-

Сліхтера [2]: 
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,            (4) 

 

де v – швидкість переміщення зони,  – товщина дифузійного шару, d – 

коефіцієнт дифузії домішки в розплаві.  

За допомогою формули (4) розраховано значення ефективного 

коефіцієнту розподілу ke для основних металевих домішок у гафнії при 

проведенні плавки з різною швидкістю (табл. 2) . 

 

Таблиця 2 Розрахункові значення ефективного коефіцієнту розподілу ke 

домішок при зонній плавці гафнію зі швидкістю v (в мм/хв) 

 

 Домішка Zr Al Fe Ca Si Mg Mn Mo Ni Nb Ti Cr 

 

kе  

 

v
 
=

 
1  0,89 0,50 0,74 0,65 0,32 0,55 0,72 0,85 0,61 0,94 0,81 0,73 

v
 
=

 
2 0,92 0,58 0,80 0,73 0,40 0,63 0,78 0,88 0,68 0,95 0,86 0,80 

v
 
=

 
4 0,96 0,73 0,89 0,84 0,57 0,77 0,87 0,94 0,81 0,98 0,92 0,88 

 

При проведенні ЗП в високому вакуумі, крім рафінування в результаті 

перерозподілу домішок при кристалізації, відбувається також очищення 

внаслідок випаровування тих домішок, що мають високий тиск насиченої 

пари при температурі плавлення гафнію. Охарактеризувати такий процес 

дозволяє приведений коефіцієнт
 
випаровування

 
g, який можна розрахувати 

за формулою [6]: 

 





b

bL

AT
vr,

lVp
g

01617

2
0  

 

, 

 

(5) 

 

де αL – коефіцієнт Ленгмюра, γ – коефіцієнт активності домішки, р0 – тиск 

насиченої пари домішки при температурі плавлення гафнію, Vb – молярний 

об‘єм основи,
 
l – довжина зони, v – швидкість плавки, r0 – радіус розплаву, 

А
 
– атомна вага домішки, Тb – температура плавлення гафнію, η – число 

атомів в молекулі пари домішки. 

Для середньої частини злитку (т.з. квазістаціонарна зона з 

рівномірним розподілом концентрації) відношення вмісту домішки Сn до 

початкової концентрації Со після n проходів обчислювалось за формулою, 
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що може бути використана тільки у випадку малих концентрацій домішок 

(менше 0,2 мас. %): 

 
n

gk

k
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e

e
on 

















 

  

. 

 

(6) 

 

Співвідношення (6) буде тим точніше, чим більше приведений 

коефіцієнт випаровування домішок g (процес випаровування стає 

помітним при g > 0,5). В табл. 3 представлено розрахунки приведеного 

коефіцієнта випаровування g та концентрації Cn за формулами (5, 6) для 

домішок після двох проходів зонної плавки зі швидкістю 2 мм/хв. 

 

Таблиця 3 Розрахункові значення приведеного коефіцієнту 

випаровування g та концентрації Cn домішок після двох плавок зі 

швидкістю 2 мм/хв 

 

Елемент g C0 , мас. % C2  / Co C2 , мас. % 

Zr 0,0099 0,23 0,979  0,225 

Al 402,81 0,004 2,1∙10
-6

 6,3∙10
-9

 

Fe 11,45  0,007 4,3∙10
-3

 3∙10
-5

 

Ca 1502,23 0,01 2,3∙10
-7

 2,3∙10
-9

 

Si 89,72  0,004 2∙10
-5

 7,9∙10
-8

 

Mg 3,85∙10
4
 0,004 3∙10

-10
 8∙10

-13
 

Мn 3,84∙10
3
 0,0003 4∙10

-8
 1,2∙10

-11
 

Мо 7,7∙10
–3

 0,07 0,98  0,0688 

Ni 11,17  0,01 3,3∙10
-3

 3,3∙10
-5

 

Nb 8,9∙10
-4

 0,006 0,998  5,98∙10
-3

 

Тi 1,37  0,003 1,4∙10
-1

 4,4∙10
-4

 

Cr 79,13  0,003 9,6∙10
-5

 2,9∙10
-7

 

 

Значення рівноважного k0 та ефективного ke коефіцієнтів розподілу 

свідчать, що зонний перерозподіл домішок є більш ефективним при малих 

швидкостях (значення ke в цьому випадку наближаються до значень k0). 

Зменшення вмісту титану буде можливим в результаті випаровування  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

127 
 

(для нього g > 0,5), а також деякого зміщення в кінцеву частину зразка. 

Зниження концентрації цирконію, ніобію, молібдену, вольфраму (з g < 0,5) 

буде відбуватися тільки після багаторазової зонної перекристалізації. Хром  

характеризується високим тиском насиченої пари при Т = 2500 К (g = 79), 

тому зменшення вмісту буде відбуватися в процесі випаровування. 

Розрахунок Cn/Co для домішкових металів I
 
В, II

 
А, III

 
А, VII

 
В,

 
VIII

 
В 

підгруп періодичної системи (магній, кальцій, марганець, залізо, нікель, 

мідь, алюміній) показав, що процес рафінування повинен проходити 

досить успішно внаслідок випаровування (для цих домішок g > 0,5). 

При проведенні розрахунків процесу зонного рафінування з 

застосуванням електропереносу (ЗПЕП) рівняння (4) для ефективного 

коефіцієнту розподілу набуває вигляду (7), де D – коефіцієнт дифузії 

домішки при проведенні зонної перекристалізації в електричному полі, v' –

 швидкість переміщення іонів домішки: 
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(7) 

Значення ефективного коефіцієнта k'e в умовах накладення електричного 

поля залежить, головним чином, від проходження двох процесів: 1) зсув 

домішок (з k0 < 1) при зонній перекристалізації (пропорційно швидкості 

зонного плавлення v, різниці (1 - k0) і концентрації домішки); 2) потік, що 

виникає при електропереносі через різну рухливість іонів основи і 

домішки (пропорційно v і концентрації). Ефективність очищення 

збільшується, коли напрямки проходження процесів збігаються. 

Таким чином, під впливом електричного поля величина k'e може 

змінюватися, що дозволяє отримувати такі результати: 1) близьке до 

одиниці значення k0  можна значно змінити, і, таким чином, збільшити 

ефективність рафінування; 2) значення k0  для домішок протилежного 

характеру (з k0 < 1 і k0 > 1) можна змінити так, що ефективні коефіцієнти 

розподілу цих домішок будуть більше (або менше) одиниці, і це дозволить 

концентрувати їх в одному з кінців злитка; 3) значення k'e можна зробити 

близьким до одиниці, щоб усунути сегрегацію домішки по злитку. 

Слід зазначити, що у формулі (7) не враховується ряд ефектів, які 

можуть виникати на межі розділу фаз «рідина - тверде тіло» і впливати на 

величину k'e. Зокрема, не розглядається ефект Пельтьє (виділення або 

поглинання тепла на межі фаз). При прояві такого ефекту в рідкій зоні 

виникає додаткова складова потоку домішки, обумовлена дифузією в полі 

термічного градієнта, що може вплинути на ефективність очищення. 
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Фактори, що впливають на ефективність рафінування металів методом 

ЗПЕП, досліджені недостатньо. Поліпшення очищення цим методом в 

порівнянні з зонної плавкою може бути результатом спільної дії декількох 

факторів: 1) електропереносу в розплавленій зоні; 2) електропереносу в 

твердій фазі; 3) поліпшення умов зонного рафінування шляхом зменшення 

товщини дифузійного шару; 4) вплив ефекту Пельтьє, що призводить до 

зміни k'e домішок. 

Для металевих домішок в гафнії розрахунок ефективного коефіцієнта 

розподілу для ЗПЕП за формулою (7) провести не представляється 

можливим, так як дослідження рухливості іонів цих домішок і коефіцієнтів 

дифузії при електропереносі раніше не проводилося. 

Для домішок проникнення в гафнії достовірних методів розрахунку 

рівноважного коефіцієнта розподілу при процесах ЗП і ЗПЕП в літературі 

також знайдено не було. Тому, було зроблено оцінки k0 на основі діаграм 

стану і по результатам розрахунку з урахуванням термодинамічних 

параметрів. 

Ефективний заряд іона Z* для домішок проникнення (кисень, 

вуглець, азот) в гафнії має від'ємне значення (Z*< 0), оскільки при 

проведенні процесу електропереносу в α- і β-фазах твердого металу (для 

гафнію характерно поліморфне перетворення при 2033 К з 

низькотемпературної α-фази з гексагональною щільноупакованою граткою 

в високотемпературну β-фазу з об'ємноцентрованою кубічною граткою)   

було визначено зсув цих домішок до аноду [7]. Скориставшись значеннями 

Z * (для кисню Z *= - 1,0; для вуглецю Z *= - 0,63; для азоту Z * = - 1,1) і 

значеннями коефіцієнта дифузії іона домішки D, було розраховано 

рухливість домішкового іону U по формулі: 

 
eD

UkT
Z

*
* 

  (8) 

Це дозволило розрахувати швидкість переміщення іона домішки v': 

v '= UE                                                            (9) 

Розрахунок ke (ЗП) і k′e (ЗПЕП) для домішок проникнення проводився з 

використанням формул (4) і (7). При проведенні обчислень розглядалися 

варіанти того, що при плавці в електричному полі (з варіативністю його 

підключення) товщина дифузійного шару δ може змінюватися як внаслідок 

більш інтенсивного перемішування розплаву, так і зміни напрямку 

електричного поля. Також бралось до уваги можлива зміна значення 

коефіцієнту дифузії іона домішки D в рідкій фазі матеріалу. Результати 

розрахунків представлено в таблиці 4 [8]. 
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Таблиця 4 Розрахункові значення основних параметрів при 

проведенні ЗПЕП (для v = 2 мм/хв) 

 

Елемент 

Характеристики  

k0 

kе 

при 

ЗП 

D, 

10
-4

, 

cм
2
/с 

U, 

10
-3

, 

 

cм
2
/В·

с 

v´, 

10
-4

, 

см/с 

v´/ v 

k´е  при ЗПЕП 

 

 

Кисень 1,034 1,02 10 4,6 6,9 0,21 1,15 0,88 

Азот 0,923 0,96 1 0,51 0,76 0,023 1,02 0,95 

Вуглець 0,926 0,96 3 0,88 1,3 0,04 1,03 0,95 

 

Матеріали та експериментальне обладнання. В роботі в якості 

вихідного матеріалу використовувався йодидний гафній промислового 

виробництва марки ГФІ (вміст гафнію 99,58 мас. %.) Були проведені 

металографічні дослідження та визначення мікротвердості. Результати 

елементного аналізу зразків отримано методом лазерної мас-спектрометрії 

при використанні енергомасаналізатора ЕМАЛ-2. Застосування 

газоаналізатора LECO TC-600 дозволило визначити вміст азоту та кисню з 

точністю до 5·10
-8

 ат. %. На дифрактометрі ДРОН-1,0 методом 

розсіювання рентгенівського випромінювання досліджувалась структура. 

Експериментальне дослідження та результати. Рафінування 

гафнію проведено методом безтигельної вертикальної зонної плавки з 

електронно-променевим нагрівом в вакуумі 1∙10
-4

 Па. Багатостадійний 

процес включав прогрівання та плавлення заготівки зі швидкістю від 1 до 

16 мм/хв при багаторазовому проходженні зони в одному напрямку. На 

заключній стадії застосовувалось термоциклювання при температурах 

поблизу фазового перетворення (2030 К), що дозволило отримати зразки з 

великими зернами розміром до 25 мм. Дослідження мікроструктури 

показало значне зменшення вмісту домішок в початковій і середній 

частині злитка [9]. Розподіл домішок в квазістаціонарній частині злитка 

виявив такі особливості: 1) металеві домішки Zr, Mo, Fe, Ni, Ti, W, Nb 

рівномірно розподілилися; загальний вміст зменшився внаслідок 

випаровування та зонної перекристалізації на швидкості 1…2 мм/хв зі 

зміщенням домішок в кінцеву частину; 2) підтвердилися розрахунки про 

незначний вміст Al, Ca, Si, Mg, Mn, Cu, Cr, які випаровувалися; 3) 

концентрація домішок проникнення незначно змінювалась по довжині, 
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загальний вміст зменшився. Дані елементного аналізу вихідного йодидного 

гафнію та отриманого рафінованого матеріалу наведено в табл. 5.  

 

Таблиця 5. Елементний склад гафнію після проведення двох 

проходів ЗП зі швидкістю 2 мм/хв  

Елемент 
Вміст, мас. % 

Елемент 
Вміст, мас. % 

Вихідний Після ЗП Вихідний Після ЗП 

Hf 99,58 99,86...99,8

8 
Cu 0,002 < 2∙10

-5
 

Zr 0,23 0,065…0,12 Мо 0,07 0,011 

Al 0,004 < 1∙10
-5

 Ni 0,01 1∙10
-4

 

W 0,0002 1,3∙10
-4

 Nb 0,006 4∙10
-3

 

Fe 0,007 4∙10
-5

 Тi 0,003 2,3∙10
-4

 

Ca 0,01 < 7∙10
-6

 Cr 0,003 < 2∙10
-5

 

Si 0,004 < 4∙10
-5

 N 0,003 4∙10
-4

 

Mg 0,004 < 5∙10
-6

 O 0,03 0,022 

Мn 0,0003 < 1∙10
-5

 С 0,04 0,023 

На рис. 2 представлено діаграму зміни вмісту металевих домішок 

після зонної перекристалізації. Помітно значне зменшення концентрації 

домішок з g > 0,5 після плавок зі швидкістю 8  мм/хв (рис. 2, а) та 

поступове зменшення вмісту тугоплавких домішок (з g < 0,5) після плавок 

з малою швидкістю 2 мм/хв (рис. 2, б).  
 

  
а) 

 

             б) 

Рис. 2 Концентрація металевих домішок в гафнії після зонної плавки:  

а) тих, що легко випаровуються; б) тугоплавких 
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Рафінування гафнію від газових домішок відбувалось внаслідок 

проходження процесів випаровування та перекристалізації. Водень 

відходив на етапах попереднього прогрівання і зонної плавки з великою 

швидкістю (газоподібні Н2, Н2О). Вуглець
 
випаровувався у вигляді газових 

молекул CO
 
і
 
CO2. Також проходив зонний перерозподіл зі зміщенням в 

кінцеву частину карбідів металів. Азот видалявся у вигляді молекул газу 

N2 при  плавці. Деяке зменшення вмісту кисню відбувалось на етапах 

прогрівання і плавлення в результаті утворення газоподібних молекул 

(CO, CO2, Н2О). Також очищення відбувається внаслідок можливого 

утворення летючих оксидів металів AlO, Al2O, HfO та зміщення при 

перекристалізації до кінцевої частини злитку тугоплавких оксидів (HfO2, 

ZrO2 та ін.). На рис. 3 представлено діаграму зміни вмісту домішок 

проникнення після етапів зонної плавки зі швидкістю 8 та 2 мм/хв. 

 

 

 
 

Рис. 3 Зміна концентрації газових домішок в гафнії після ЗП 

Високочисті зразки  після зонного рафінування характеризувалися 

вмістом гафнію на рівні 99,80...99,88 мас. %.  

Вимірювання мікротвердості за Вікерсом Hμ показало, що для вихідного 

йодидного гафнію Hμ = 2700...2850 МПа, для зразка після зонної плавки з 

великою швидкістю Hμ = 2050...2200 МПа, а для зразка після двох проходів 

зі швидкістю 2 мм/хв Hμ = 1200...1400 МПа, що є ознакою значного 

покращення чистоти. 

 Вирощування зерен великого розміру проводилося при 

застосуванні термоциклювання. Металографічні та рентгенографічні 

дослідження дозволили вирізати орієнтовані монокристалічні зразки 

гафнію розміром 4×4×5 мм. За даними рентгеноструктурного аналізу 

встановлено параметри решітки рафінованого монокристалічного α-Hf: 

а = (0,31950 ± 5·10
-5

) нм, с = (0,50542 ± 5·10
-5

) нм, с/а = 1,5819, значення 
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густини ρ =
 
13,263 г/см

3
. По ямкам травлення обчислено густину 

дислокацій d
 
=

 
1,1∙10

6 
см

-2 
(для монокристалу йодидного гафнію 

d = 4,6∙10
6 
см

-2
) [9]. 

Після етапів високотемпературного прогріву і оплавлення методом ЗП 

проводилася зонна плавка в постійному електричному полі зі швидкістю 

пересування зони 2...4 мм/хв. Напруженість електричного поля становила 

Е = 0,15 В/см, густина струму j = 800 А/см
2
, число проходів від одного до 

трьох. Результати аналізу вмісту домішок проникнення наведено в 

таблиці 6.  
 

Таблиця 6. Результати хімічного аналізу вмісту домішок 

проникнення в гафнії після ЗПЕП 

 

Елемент 

Концентрація домішок, мас. % 

 Ефектив- 

ність,  

С0/ С2 
С0,  

вихідний 

Сn,  

  після ЗП 

після ЗПЕП 

С1 ( ) С2 ( ) 

Кисень 0,03 0,02 0,013 0,011 2,5 

Вуглець 0,04 0,022 0,0021 0,0018 20 

Азот 0,003 4∙10
-4

 8∙10
-5

 5∙10
-5

 60 

 

При протилежному напрямку руху зони та прикладеного постійного 

електричного поля досягається найкраща ефективність очистки від 

домішок проникнення (концентрацію азоту зменшено в 60, вуглецю – 20, 

кисню – в 2,5 рази в порівнянні з вихідним йодидним гафнієм). 

Отримані високочисті зразки моно- та полікристалічного гафнію 

дозволили вивчити деякі властивості металу. Так, досліджувались 

механічні властивості рафінованого матеріалу в порівнянні з йодидним та 

кальцієтермічним гафнієм, електроопір і теплопровідність високочистого 

гафнію при низьких температурах 4,2…300 К, швидкість та коефіцієнт 

поглинання поздовжнього та поперечного ультразвуку з частотою  

20, 50  та 150 МГц [9 - 12]. 

 

Висновки. В результаті проведення розрахунків та 

експериментальних досліджень визначено фізичні закономірності 

поведінки металевих та газових домішок при рафінуванні гафнію методом 

вертикальної безтигельної зонної плавки, отримано та досліджено 

високочисті зразки полі- і монокристалічного гафнію (вміст гафнію 
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дорівнював 99,88 мас.%.). Встановлено, що при протилежному напрямку 

руху зони та прикладеного постійного електричного поля досягається 

найкраща ефективність очистки від домішок проникнення (концентрацію 

азоту зменшено в 60, вуглецю – 20, кисню – 2,5 рази в порівнянні з 

вихідним йодидним гафнієм). Одержані в роботі результати по 

рафінуванню гафнію методом безтигельної зонної перекристалізації 

можуть бути використані в наукових дослідженнях в галузі фізики 

твердого тіла та матеріалознавства.  
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УДК: 669.295‘71‘292:621.9.048 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ОТЛИВОК ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

ВТ6 ПРИ ЛИТЬЕ В ХОЛОДНУЮ И ПОДОГРЕТУЮ ФОРМЫ В 

УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ПЕРЕПЛАВА 

 

Е.А. Дрозд, М.М. Ворон, Е.А. Матвиец  

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Приведены особенности дефектности, структурных параметров и 

механических свойств отливок титанового сплава ВТ6, получаемых в 

условиях электронно-лучевой литейной технологии. Исследовано влияние 

нагрева литейной формы на уменьшение дефектности отливок, изменение 

их структурных параметров и механических свойств. 

 

Наведено особливості дефектності, структурних параметрів і 

механічних властивостей виливків титанового сплаву ВТ6, одержуваних в 

умовах електронно-променевої ливарної технології. Досліджено вплив 

нагріву ливарної форми на зменшення дефектності виливків, зміна їх 

структурних параметрів і механічних властивостей. 

 

Specific features of defectiveness, structural parameters and mechanical 

properties of titanium alloy Grade 5 castings, obtained in the conditions of 

electron-beam casting technology, are shown. The influence of casting mold 

heating on castings defectiveness decrease, the changes of their structural 

parameters and mechanical properties was studied. 

 

Постоянно растущее потребление титана и его сплавов требует 

развития эффективных технологий их производства и обработки [1-3]. 

Технологические цепочки получение готовой продукции из титановых 

сплавов весьма затратные и многостадийные, поэтому все чаще внимание 

уделяется литейным технологиям [3, 4]. 

Электронно-лучевая литейная технология (ЭЛЛТ) относится к ряду 

решений, предназначенных для получения широкой номенклатуры 

готовых изделий и полуфабрикатов из титана и его сплавов. Этот метод 

позволяет осуществлять выплавку сложнолегированных и 

многокомпонентных композиций, дает возможность использовать до          

100 % отходов производства в качестве шихты. Технология имеет 

некоторые особенности ведения процесса плавки, которые обеспечивают 

контроль времени существования расплава, изменение его температуры и 
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рафинирование, что в совокупности реализует обработку жидкого металла, 

позволяющую повысить качество и свойства готовой продукции [1, 5]. 

Однако недостатками ЭЛЛТ являются усадочные дефекты в виде 

осевой пористости и низкая пластичность многих сплавов в литом 

состоянии. Одним из определяющих факторов, влияющих на дефектность, 

структуру, фазовый состав и свойства отливки является скорость 

охлаждения металла в литейной форме. Для электронно-лучевой литейной 

технологи используется всего несколько материалов форм, что и 

определяет скорость кристаллизации, дальнейшее охлаждение металла и 

формирование структуры и свойств отливки. 

Для двухфазных титановых сплавов существует ряд особо важных 

вопросов, связанных с факторами, влияющими на формирование структуры, 

фазового состава и свойств металла при получении отливок  [6, 7]. В 

условиях электронно-лучевой технологии невозможно обеспечить 

существенный перегрев расплава [1], то роль решающего фактора в 

процессе структуро- и фазообразования будет играть литейная форма и 

процесс теплоотвода, который она обеспечит. 

Для исследований использовали самый распространенный титановый 

сплав ВТ6 (Grade 5), который относится к двухфазным (α+β)-сплавам. Было 

проведено две экспериментальные плавки, в ходе которых применялись 

одинаковые технологические режимы и литье в стальную цилиндрическую 

форму, были получены отливки одинаковой массы. Одна из отливок была 

получена заливкой в  холодную форму, а вторая – в предварительно 

подогретую до 300 °С. Скорость охлаждения металла в форме показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Графики скоростей охлаждения металла после заливки в форму:          

1 – охлаждение металла в подогретой форме; 2 – охлаждение металла в 

форме без подогрева. 
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На графиках видно, что скорости охлаждения металла в формах с 

разными температурами постепенно выравниваются, начиная с температур 

в области  800-900 °С, что несколько выше температуры полиморфного 

превращения. Именно эта незначительная разница может определять 

характерные отличия структуры, фазового состава и свойств опытных 

отливок. 

Полученные цилиндрические отливки распиливали на две части по 

плоскости высоты. Исследовали дефектность отливки, макроструктуру и 

твердость по сечению, что показано на рисунке 2. 

 

 

 
 

   а                                                     б 

 

Рис. 2 Отливки сплава ВТ6 в разрезе; а – литье в «холодную» форму, 

б – литье в подогретую форму. 

 

На рисунке видно, что в обоих случаях макроструктура отливок 

представлена мелкими равноосными зернами без столбчатых и крупных 
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глобулярных кристаллов, что указывает на быстрое протекание процесса 

кристаллизации. Слиток, полученный литьем в форму без подогрева, имеет 

рассредоточенную усадочною пористость, в то время, как другой образец 

характеризуется локализованным скоплением дефектов в виде объемной 

усадки.  

Из полученных отливок были изготовлены образцы для испытаний 

механических свойств на разрыв, как в литом, так и в термообработаном 

состоянии. Данные о механических свойствах представлены в таблице. 

 

Таблица Механические свойства отливок сплава ВТ6  

 

Сплав Состояние  НВ ζ0,2, 

МПа 

ζв, МПа δ, % ψ, % 

 

Форма 

без 

подогрев

а 

литой 295 910 982 3,5 8 

полный отжиг 282 885 932 5 7 

литой+* 345 982 1147 - - 

литой+** 317 932 1092 4 2 

 

Форма с 

подогрев

ом 

литой 285 918 975 5 7 

полный отжиг 272 845 932-

1015 

3-4,5 8-9,3 

литой+* 312 1057 1320 - - 

литой+** 302 947 1147 3 - 

Стандарт деф.+отжиг 255-341 720 835-885 6-8 15-20 

повыш. 

качества 

255-341 730-810 835-

1050 

6-10 20-30 

* - закалка 980 °С + старение 530 °С, ** - закалка 980 °С + старение 530 °С 

 

Результаты экспериментов показывают, что подогрев литейной формы 

не способствует устранению усадочных дефектов для титановых сплавов. 

Отливка, полученная с подогревом формы, имеет более равномерное 

распределение механических свойств, но показатели механических свойств 
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все же лучше при заливке в холодную форму. Термическая обработка 

способствует повышению прочности металла, пластичность остается 

примерно на том же уровне.  

Таким образом, можно говорить о том, что подогрев литейной формы 

не способен решить поставленную задачу и является скорее приемом с 

отрицательным эффектом. Проведенный опыт дает понимание того, что 

важнейшей задачей в данном случае является ускоренное охлаждение в 

области температур полиморфного превращения, что должно положительно 

сказаться на механических свойствах отливки. 
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БОРИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ  

 

С.И.
 
Губенко, д.т.н, проф., В.Н. Беспалько, к.т.н., доц. 

Национальная металлургическая академия Украины, Днепр 

 

В стали 04Х14Т3Р1Ф установили наличие боридов на основе хрома, 

железа и титана. Исследованы закономерности изменения морфологии, 

размеров и химико-минералогического состава боридов в процессе 

пластической деформации. Определены размеры и распределение боридов 

в исходной трубной заготовке, гильзе после первой прошивке и готовых 

горячекатаных трубах. Показано влияние боридов на технологическую 

пластичность стали 04Х14Т3Р1Ф. Обосновано их влияние на зарождение 

разрушения стали 04Х14Т3Р1Ф на разных стадиях производства труб для 

атомной энергетики.  

 

В сталі 04Х14Т3Р1Ф установили наявність боридів на основі хрому, 

заліза і титану. Досліджені закономірності зміни морфології, розмірів і 

хіміко-мінералогічного складу боридів в процесі пластичної деформації. 

Визначено розміри і розподіл боридів в вихідній трубній заготовці, гільзі 

після першої прошивки і готових гарячекатаних трубах. Показано вплив 

боридів на технологічну пластичність сталі 04Х14Т3Р1Ф. Обґрунтовано 

їх вплив на зародження руйнування сталі 04Х14Т3Р1Ф на різних стадіях 

виробництва труб для атомної енергетики.  

 

In steel 04H14T3R1F became the presence of borides based on chromium, 

iron and titanium. The patterns of morphology, size and chemical-mineralogical 

composition of borides in the process of plastic deformation were studied. The 

sizes and distribution of borides in the original tube billet, liner after the first 

piercing and finished hot-rolled pipes were determined. The influence of borides 

on the technological plasticity of steel 04H14Т3R1F was shown. Their influence 

on the nucleation of the destruction of steel 04H14Т3R1F at different stages of 

production of pipes for nuclear power engineering was substantiated. 

 

Введение. Разработка и совершенствование конструкционных 

материалов для оборудования нового поколения АЭС повышенной 

безопасности и ресурса является актуальной задачей [1]. Из 

высокохромистой стали с бором изготавливают шестигранные трубы, 

которые используют в качестве чехлов отработанных топливных кассет 

атомных электростанций [2 – 4, 8]. Введение в сталь бора способствует 
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появлению боридов, которые оказывают неблагоприятное  влияние на  

горячую технологическую пластичность. Свойства получаемых труб во 

многом определяются качеством, структурой исходной трубной заготовки 

и в первую очередь, содержанием неметаллических включений. Целью 

работы было исследование поведения боридных включений при 

пластической деформации и их влияние на технологические свойства стали 

04Х14Т3Р1Ф на всех этапах производства горячекатаных труб.  

Материалы и методики. Исследования проводили на образцах стали 

04Х14Т3Р1Ф, отобранных от трубных заготовок, а также от горячекатаных 

труб на различных этапах их производства [2 - 4]. Деформацию 

осуществляли  в  интервале  температур 1000…1150ºС (через 50ºС), при 

угле подачи 5º30', число оборотов валков – 40 об/мин. Микроструктуру 

стали изучали с помощью оптического микроскопа «Neophot - 21». Для 

определения состава боридов использовали микроанализатор РЭММА 102-

02.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Микроструктура 

стали состоит из крупных и мелких боридов разной формы, неравномерно 

распределенных в ферритной матрице. В результате исследований 

установили наличие в стали 04Х14Т3Р1Ф боридов на основе хрома, железа 

и титана. Анализ диаграмм состояния двойных и многокомпонентных 

систем Fе-В, Сг-В, Тi-В,  Fe-B-Cr, Тi-В-Сг и других [7, 11] показал, что в 

исследуемой стали при температурах горячей деформации возможны 

фазовые превращения не только в матрице, но и в самих боридах, которые  

могут оказывать влияние на технологические свойства стали. С помощью 

рентгеновского спектрометра анализировали содержание элементов в 

боридах и ферритной матрице. На рис.1 приведены изображения 

микроструктуры образца после горячей деформации при 1100
о
С, 

полученные в характеристическом излучении бора, хрома, титана, железа 

и ванадия.  

Анализ показал, что бор и ванадий равномерно распределены в 

матрице и включениях боридных фаз, однако в темных включениях 

концентрация этих элементов выше (рис. 1 а, б, е). Хром равномерно 

распределен в матрице и светлой фазе, в темных включениях его 

содержание незначительно (рис. 1 а, в). Титан образует бориды  типа Ti2B 

– включения темной фазы  (рис. 1 а, г), в которых также присутствует 

ванадий. В матрице и светлой фазе железо распределено равномерно, в 

темной фазе содержание железа значительно выше в центральных 

участках (рис. 1 а, д). Полученные данные позволяют предположить, что 

основой темных включений является борид (Ti,Fe,V)2B, окруженный 

боридной фазой (Ti,V)2B.  Светлая фаза представляет собой борид на 

основе хрома и железа - (Fe,Cr)2B. Ферритная матрица исследуемой стали 
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в основном легирована хромом и в небольшом количестве - ванадием, 

бором. Для проведения количественного анализа были отобраны образцы 

стали после деформации при температурах 1100, 1150
о
С. Количественный 

анализ показал, что содержание титана в темных боридах было 

максимальным и составляло 48…76%, содержание железа было больше в 

центральной части боридов (17…23%), по сравнению с  периферийной 

(3,6…5,9%), а содержание хрома отличалась незначительно. Можно 

принять, что основой темных боридов служит сложный борид на основе 

титана состава (Ti,Fe,Cr)2B, а оболочкой является борид (Ti,Cr)2B, в 

котором присутствует фаза, содержащая ванадий. Повышение 

температуры деформации облегчает диффузионное перераспределение 

элементов в боридах: содержание бора уменьшалось до 8…9%, а 

содержание титана увеличивалось как в центральной, так и в 

периферийных участках темных боридов; содержание хрома и железа 

изменялось незначительно. 

 

   
а      х 1000 б - В в - Cr 

   
г - Ti д -  Fe е -  V 

 
ж 

 

Рис. 1 Микроструктура  стали 04Х14Т3Р1Ф (а), распределение 

элементов в стальной матрице и боридах(б - ж) 
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При анализе содержания легирующих элементов в светлых боридах 

отмечали колебания содержания хрома и железа, содержание титана было 

достаточно низким и составляло 0,76…0,93%. При температуре 1100 
о
С в 

частицах светлой фазы количество хрома и железа находилось примерно на 

одинаковом уровне (48…51%), повышение температуры деформации  

приводило к перераспределению элементов в этой фазе: содержание железа  

повышалось до 69…78%, а хрома понижалось до 19 …30%. В отдельных 

участках светлой фазы определено содержание бора, которое было невелико 

и составляло 1,4%. Полученные данные свидетельствуют о том, что светлая 

фаза является фазой на основе железа, или железа и хрома; содержание бора 

в этой фазе невелико. Повышение температуры деформации  изменяет состав 

светлой фазы. Повышение температуры деформации способствует 

диффузионному перераспределению легирующих элементов в боридах, 

которое приводит к изменению их состава и структуры. Возможно, при 

более высокой температуре деформации осуществляется превращение 

(Ti,Fe,Cr)2B  → (Fe,Cr)2B.  В матрице исследуемой стали содержится  83 % 

Fe; 15,5 % Cr; 0,29% V и 0,38% Si.  

Влияние температуры пластической деформации на структурные 

превращения в высокохромистой стали с бором исследовали на образцах 

после горячей деформации при температурах 1100 и 1150
о
С. Крупные 

бориды на основе хрома удлиненной формы при пластической деформации 

дробились на фрагменты и хрупко разрушались уже при малых степенях 

деформации (рис. 2, а). Включения боридов на основе титана являются 

двухфазными и многофазными частицами, деформация которых 

способствует локализации напряжений, что приводит к образованию 

микротрещин и их распространению по границам фаз, облегчая 

дальнейшее разрушение боридов (рис. 2, б). Это способствует увеличению 

степени их дисперсности.  

Горячая деформация при температурах выше 1150
о
С активизирует 

диффузионные процессы, проходящие как в матрице, так и в боридах, 

способствуя делению боридов, а также образованию большого количества 

дисперсных фаз. Возле крупных боридов наблюдали выделение 

дисперсных частиц (рис. 2, в). Анализ структуры стали после деформации 

при 1150
о
С показал, что диффузионное взаимодействие боридов с 

матрицей приводит к дроблению, растворению и выделению новых 

включений. При более высокой температуре в процессе деформации, 

происходят структурные превращения в самих боридах.  Развитие этих 

процессов изменяет строение и состав боридов на основе титана и 

способствует их разрушению (рис. 2, г). Полученные данные показали, 

что при горячей деформации диффузионное взаимодействие боридов с 

матрицей приводит к изменению не только формы, но и строению боридов. 
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Следует учитывать неоднородное распределение температуры в заготовках 

и трубах в процессе деформации [6, 9, 10].  

 

   
а    х 1000 б             х 4000 в         х 5000 

  
г        х 200 д          х 200 

  
е         х 200 ж        х 500 

 

Рис. 2 Бориды после  деформации при температурах 1100 
о
С (а, б) и 

1150
о
С (в, г) и микроструктура  стали  04Х14Т3Р1Ф: д – гильза; е, ж – 

труба 
Исследования показали, что высокохромистая сталь с бором обладает  

удовлетворительной пластичностью в интервале температур 
1000…1100ºС, в этом случае критическое обжатие равнялось 14,3%. 
Прокатка конических образцов при температурах 1150ºС и выше 
затруднялась из-за разрушения образца с переднего конца (при обжатиях 
3…7%). Прокатка заднего конца (обжатия равны 14%)  проходила 
удовлетворительно. В работе [5] показано, что общая  пластичность  стали 
04Х14Т3Р1Ф  примерно в 1,5 раза ниже по сравнению со сталью 
12Х18Н10Т. Следовательно, прошивка трубных заготовок из этой стали 
возможна при  более низких  температурах 1025…1050ºС. Исследование 
микроструктуры образцов после небольших степеней деформаций 3…7 % и 
повышенных температурах (> 1150

о
С) показали, что разрушение образцов 

связано с наличием грубых включений  боридов. Пластическая деформация 
стали при ε = 14 % проходила удовлетворительно, однако, также 
происходило разрушение боридов и возникали трещины в стальной 
матрице.  
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Наличие боридов оказывает значительное влияние на изменение 
механических и технологических свойств в процессе производства 
горячекатаных труб. В таблице 1 приведены механические характеристики 
образцов, отобранных после различных операций производства 
горячекатаных труб. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
значительное изменение механических характеристик, в особенности 
пластичности, происходит в процессе прошивки трубной заготовки в гильзу, 
где осуществляется основная деформация металла. Дальнейшие переделы 
при производстве горячекатаных труб повышают значения прочностных 
характеристик, ударной вязкости и незначительно снижают пластичность. 

Механические характеристики стали в значительной мере 
определяются структурой, которая формируется в процессе пластической 
деформации. Анализировали изменение размеров и распределение боридов в 
исходной трубной заготовке, гильзе и горячекатаных трубах. Также 
определяли микротвердость матрицы стали и боридов разного типа в 
исходной заготовке и после горячей деформации. В образцах, отобранных от 
заготовки и от гильз после первой прошивки, присутствуют более крупные 
бориды обоих типов. Размер  боридов на основе  Fe-Cr  и  боридов  на 
основе Fe-Ti, соответственно равен 90 - 15 мкм и 55 - 10 мкм. Для 
заготовки значения микротвердости матрицы, боридов на основе  Fe-Cr и  
боридов на основе Fe-Ti, соответственно составляли 2630, 3830 и 5490 
МПа. 

Таблица 1 Механические характеристики стали 04Х14Т3Р1Ф 

Операция 

производства 

Предел  

прочности, 

МПа 

Предел  

текучести, 

МПа 

Относительно

е 

удлинение, % 

Ударная  

вязкость, 

Дж/см
2
 

Исходная 

заготовка 

435…452 320…372 8…10 5…6 

Гильза 480…510 310…330 16…18,5 6…7 

Горячекатаная 

труба 

550…586 410…445 13,0…15,5 10…19 

Микроструктура горячекатаной гильзы представляет собой вытянутые 
в направлении прокатки строчки боридов средних размеров неравномерно 
расположенных в ферритной матрице (рис. 2, д). При горячей деформации 
происходит разрушение (дробление) боридов, наблюдается строчечное их 
расположение (рис. 2, е, ж). Последующая прокатка способствует более 
равномерному распределению и получению более мелких включений 
боридов. Средний  размер  боридов на основе  Fe-Cr в данном случае 
составлял  45…10 мкм, а  боридов  на основе Fe-Ti 20…5 мкм. Разрушение 
включений боридов происходит на всех стадиях прокатки и приводит к 
изменению их дисперсности и распределения в матрице. Значения 
микротвердости матрицы, боридов на основе  Fe-Cr и  Fe-Ti в образцах 
стали после горячей деформации, соответственно составляли 3210, 5490 и 
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7860 МПа. Полученные данные и анализ микроструктуры стали после 
горячей деформации свидетельствуют о развитии процессов упрочнения в  
боридах.  

Выводы. Идентифицированы основные типы боридных включений в 
высокохромистой стали, проанализировано перераспределение в них 
элементов при деформационно-тепловом воздействии. Рассмотрено 
изменение морфологии боридов при пластической деформации и их 
влияние на свойства стали О4Х14ТЗР1Ф. Получение в ходе горячей 
деформации более равномерного распределения и диспергированных 
боридов значительно улучшает свойства горячекатаных труб из стали 
04Х14Т3Р1Ф. 
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ИНОВАЦИОННЫЕ СПЛАВЫ И СПОСОБЫ УПРОЧНЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕСУСОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ 

 

Л.С. Малинов, В.Л. Малинов 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

 г. Мариуполь 

 

Узагальнено результати досліджень в запропонованому на початку 

70-х років минулого століття Л.С. Малиновим напрямку, якой 

реалізується авторами по створенню інноваційних сталей чавунів, 

наплавлювальних матеріалів різного призначення, а також способів 

зміцнення, що забезпечують ресурсозбереження за рахунок ефекту 

самогартування. 

 

Обобщены результаты исследований в предложенном в начале 70-х 

годов прошлого века Л.С. Малиновым и реализуемом авторами 

направлении по созданию инновационных сталей и чугунов, наплавочных 

материалов различного назначения, а также способов упрочнения, 

обеспечивающих ресурсосбережение за счет эффекта самозакалки. 

 

The results of studies in the proposed in the early 70-ies of the last century 

by L.S. Malinov and realized the authors the direction to create innovative steels 

and cast irons, surfacing materials for various purposes, as well as methods of 

hardening that ensure resource-saving due to the effect of self-hardening are 

summarized. 

 

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 

аустенит, претерпевающий при нагружении динамические 

деформационные мартенситные превращения. Одновременно может 
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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. Это 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 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 
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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 э.д.у. 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 

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-
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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. 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 

площади под кривой изменения количества мартенсита от степени 

деформации.  

Показана необходимость за счет изменения химического состава 

сплавов и обработок управлять развитием мартенситных превращений при 

нагружении с целью их оптимизации для получения наиболее высокого 

уровня свойств [17].  

Постановка задачи исследований 

В данной работе ставилась задача обобщить результаты исследований 

авторов с сотрудниками и других работ по созданию инновационных 

сталей и чугунов, наплавочных материалов различного назначения, а 

также способов упрочнения, обеспечивающих ресурсосбережение за счет 

эффекта самозакалки. 

Материалы и методика исследований 

Исследована большая группа сталей, чугунов и наплавочных 

материалов, реализующих эффект самозакалки, что позволяет существенно 

повысить механические и служебные свойства материалов. 

Проводили дюрометрические, металлографические исследования, 

испытания механических свойств. Фазовый состав определяли методом 

рентгеновского анализа с использованием дифрактометра ДРОН-4. 

Оценивалась износостойкость при, абразивном воздействии.  
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Результаты исследований  

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 

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: ζ0,2 = 1500 МПа, ζВ = 1550 МПа, δ = 17 % [19]. 

Напротив, в стали 10Х17АГ10 с повышенной стабильностью аустенита 

холодная пластическая деформация (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 
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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. Чем больше марганца и меньше углерода в исследованных 

хромомарганцевых сталях, ниже температура деформации в интервале 800-

300 
о
С, тем легче реализуется стабилизация аустенита. 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 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

152 
 

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: ζ0,2 = 1220-1400 МПа, 

ζВ = 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 

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: 

ζ0,2 = 1000-1200 МПа; ζВ = 1370-1450 МПа,  = 25-29 . Деформация с 

обжатием 50  позволяет получить следующие механические свойства: 

ζ0,2 = 1650-1780 МПа, ζВ = 1800-1850 МПа,  = 7-9 . Разработан 
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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. Степень деформации 

ограничивается условием предупреждения трещин. Так в метастабильной 

аустенитной стали 10Х16Г12 после хпд с обжатием 40 % достигается 

следующий уровень механических свойств: ζ0,2 = 1490 МПа, ζВ = 1510 МПа, 

δ = 5,5 %. Последующий кратковременный нагрев до температур 650-750 °С 

обеспечивает завершение перехода мартенситных фаз в аустенит. При этом 

исключается протекание рекристаллизации. После охлаждения образуется 

аустенитная структура с повышенной плотностью дислокации. В результате 

получен следующий уровень свойств: ζ0,2 = 988 МПа, ζВ = 1430 МПа, 

δ = 31 % (в то время как после обычной закалки с 1100 
о
С - ζ0,2 = 450 МПа, 

ζВ = 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 (ζ0,2 = 1470 МПа, ζВ = 1600 Пa), 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, так как 

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-
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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 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 , 
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 = 35-40 . Высокий отпуск следует применять для повышения 

механических свойств аустенитных сталей с повышенной эду и, 

соответственно, стабильностью аустенита после закалки. Так нагрев на 

650 С 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    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. 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. 

Установлено, что при недостаточно активно протекающем 

деформационном превращении 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. 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. 

Хромомарганцевая сталь имеет высокую коррозионную стойкость в 

углеводородной и сероводородсодержащей средах. Образцы, изготовленные 

из нее, успешно прошли промышленные испытания, выдержав без 

разрушения (в течение 6 мес.) растягивающую нагрузку Р = 6000 Н, в то 

время, как сталь 12Х18Н10Т разрушилась при нагрузке в 2 раза меньшей. 

Это показало целесообразность изготовления ряда деталей 

газопромыслового оборудования из хромомарганцевой стали с 

метастабильным аустенитом.  

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. Стареющие стали типа 

60Г16Ф2 [24] с аустенитной структурой, упрочненной карбидами, и 

мартенситными превращениями при нагружении имеют повышенный 

уровень механических свойств: 0,2 = 700-800 МПа, в = 1000-1200 МПа, 

 = 35-40 %. Еще более существенное увеличение прочностных свойств в 

этих сплавах достигается термомеханической обработкой. 

Установлено [24], что в ряде марганецсодержащих аустенитных сталей 

после закалки и старения имеет место динамическое деформационное 

двойникование. Оно так же, как и мартенситное превращение, при 

оптимальном развитии в процессе нагружения, приводит к существенному 

увеличению пластичности при повышенных прочностных свойствах. Эти 

стали называют ПНД (пластичность, наведенная двойникованием). Так в 
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стали 60Г14Х9Ф2 после гидроэкструзии при 250 
о
С и последующего 

старения при 500
0
С получен наиболее высокий уровень прочностных 

свойств (0,2 = 1900 МПа, в = 2000 МПа) при достаточной пластичности 

( = 15 %,  = 50 %). Рассматриваемые стали рекомендуются для 

промышленного применения в качестве высокопрочных немагнитных 

материалов. 

Как уже отмечалось, эффект самозакалки следует использовать не 

только при нагружении в экономнолегированных аустенитных сталях, но и 

при охлаждении, а также охлаждении и нагружении в сталях других 

структурных классов. Еще в 60-е годы, когда появились 

высоколегированные мартенситно-стареющие стали типа 03Н18К9М5ТЮ, 

автором статьи с сотрудниками были созданы одни из самых первых более 

экономичных хромоникелевых сталей этого типа: 03Х12Н8МТЮ, 

03Х14Н(4-6)МТЮ, 10Х12Н4Г2ТЮ. Эти материалы в кованом состоянии 

после нормализации с 950
о
 С (эффект самозакалки при охлаждении) 

обладают хорошим сочетанием механических свойств: 0,2  1000 МПа, 

в  1100 МПа,   12 %,   50 %, КСU  1,2 МДж/м
2
. 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 Л.С. Малиновым и 

И.К. Коротич 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. Эти стали, как и предыдущие, имеют уже после 

нормализации хорошее сочетание прочностных, пластических свойств и 

ударной вязкости. Последние удается повысить в еще большей степени 

получением 10-15 % остаточного аустенита нормализацией с нагревом и 

выдержкой по оптимальному режиму в межкритическом 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 
о
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 
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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(35)МФ, 

08Г(4-10)АФ, 08Г(4-10)ТЮ. 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 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. Л.С. Малиновым и А.П. Чейляхом разработаны высокопрочные 

безникелевые мартенситно-аустенитные стали: 10Х14АГ6, 10Х14АГ6Ф, 

10Х14АГ6МФ, 10Х14АГ6Д2М. 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 
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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 
оС

 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.  

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 

кавитационностойкой стали. Для автоматической и полуавтоматической 

наплавки ими предложены электродные проволоки сплошного сечения 

30Х10Г12Т, 25Х12Г13Т [6]. Под руководством Л.С. Малинова 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 25Х14Г12Ф, проволока 

сплошного сечения Св-14Х14Г12Ф и порошковая проволока ПП-Нп 

12Х12Г12СТ. 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. По износо- и термостойкости 

наплавленный этой проволокой металл превосходит таковой, полученный 

при использовании проволоки Св-08Х21Н10Г6. Для наплавки деталей, 
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работающих в условиях абразивного изнашивания, В.Л. Малиновым 

разработаны наплавочные материалы на основе чугунов с метастабильным 

аустенитом, значительно повышающие долговечность деталей: ПЛ-Нп-

100Х6Г4, ПЛ-Нп-160Х12Г5, ПЛ-Нп-200Х12Г4Ф3. 

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. 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 

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 
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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. Следует подчеркнуть, что разработанные 

материалы и способы упрочнения, внедренные в производство, показали 

высокую эффективность. Долговечность лопастей гидротурбин, гребных 

винтов, 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 1,5-2 и более раз.  

 

Выводы 

1. На основании обобщения многочисленных данных показана 

важность для ресурсосбережения широкого внедрения в производство 

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 
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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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СПОСОБЫ ТЕРМОДИФФУЗИОННОЙ НАПЛАВКИ 

 

Л.С. Малинов 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,г. 

Мариуполь 

 

Наведено дані по способам отримання термодіффузіоних покриттів 

підвищеної товщини, названих термодифузійним наплавленням. Ці способи 

полягають у створенні між сталлю, яку насычують, і сумішшю, яка 

насичує, проміжної рідкої фази, що істотно прискорює дифузійні процеси 

і дозволяє отримати покриття підвищеної товщини. 

 

Приведены данные по способам получения термодиффузионных 

покрытий повышенной толщины, названных термодиффузионной 

наплавкой. Эти способы заключаются в создании между насыщаемой 

сталью и насыщающей смесью промежуточной жидкой фазы, что 

существенно ускоряет диффузионные процессы и позволяет получить 

покрытия повышенной толщины. 

 

The data on methods for obtaining thermal diffusion coatings of increased 

thickness, called thermal diffusion surfacing, are given. These methods consist 

in creating an intermediate liquid phase between the saturable steel and the 

saturate mixture, which greatly accelerates the diffusion processes and allows 

obtaining coatings of increased thickness. 

 

Введение 
Одним из важных направлений в решения проблемы повышения 

долговечности деталей машин является получение защитных покрытий 

диффузионной металлизацией [1, 2]. Однако существующие способы, 

например хромирование, тнтанирование, ванадирование и другие, имеют 

существенный недостаток, заключающийся в большой длительности 

процесса металлизации (10-20 ч) и получении тонких диффузионных 

слоев, не превышающих нескольких десятых миллиметра. Это 

обстоятельство делает неэффективным применение известных способов 

диффузионной металлизации для деталей машин, подвергающихся 

интенсивному износу, когда возможно быстрое срабатывание 

упрочненного слоя. В таких условиях эксплуатируются, например, детали 

рабочих органов оборудования пылеприготовления, 

почвообрабатывающих и землеройных машин. Это делает актуальной 
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проблему разработки способов получения термодиффузионных покрытий, 

которые имеют повышенную толщину при одновременном сокращении 

длительности технологического процесса. 

Постановка задачи исследований 

В данной работе ставилась задача показать возможность получения 

термодиффузионных покрытий повышенной  толщины при ускорении 

процесса диффузионной металлизации  

Методика проведения экспериментов 

Термодиффузионное легирование осуществлялось газовым 

контактным методом с использованием насыщающей смеси, обычно 

применяемой для диффузионного хромирования, содержащей феррохром, 

инертную добавку (А12О3) и галогенид аммония (NH4C1). Насыщающие 

смеси содержали наряду с хромом в ряде случаев дополнительно и 

марганец. Для создания термодиффузионных  покрытий повышенной 

толщины использовался серый чугун. Определяли химическим и 

спектральным методами состав покрытия. Проводили дюрометрические, 

металлографические исследования и испытания абразивной 

износостойкости, а также жаростойкости. 

Результаты исследований  

Способы, позволяющие получать термодиффузионные покрытия 

повышенной толщины при сокращении длительности процесса 

насыщения, заключается в следующем. В процессе диффузионной 

металлизации на насыщаемой поверхности стали создается оболочка 

жидкой фазы за счет расплавления более легкоплавкого, чем она, 

материала. В качестве такого материала был выбран серый чугун. При 

температуре процесса он плавится, и образовавшаяся жидкая фаза 

насыщается требуемым элементом или комплексом элементов из газовой 

фазы, образуемой, порошкообразной активной смесью. Насыщаясь до 

заданного предела, жидкая фаза при охлаждении кристаллизуется и 

становится покрытием. Между жидкой фазой и поверхностью насыщаемой 

стали протекают диффузионные процессы, которые обеспечивают 

прочность сцепления покрытия с подложкой. 

В отличие от известных способов диффузионной металлизации, в 

которых формирование диффузионного покрытия осуществляется за счет 

продвижения насыщенной зоны вглубь поверхности обрабатываемой 

стали, рассматриваемые способы предусматривают наращивание покрытия 

на упрочняемую поверхность, в связи с чем он может быть отнесен к 

термодиффузионной наплавке. В зависимости от способа создания 

промежуточного слоя жидкой фазы, характера насыщающей среды, 

источника нагрева и других факторов, термодиффузионная наплавка 

может быть осуществлена по различным технологическим вариантам. 
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Термодиффузионная наплавка с использованием компонента контактного 

плавления (термодиффузионное «намораживание») предусматривает 

образование жидкой фазы в результате контактного плавления специально 

вводимых в состав порошкообразной смеси компонентов, которые при 

температуре процесса плавятся на легируемой поверхности и образуют на 

ней жидкую фазу. Термодиффузионная наплавка с использованием 

легкоплавких покрытий предполагает образование промежуточной 

прослойки жидкой фазы за счет плавления наносимого на поверхность 

детали покрытия, в состав которого могут также входить необходимые для 

создаваемого защитного слоя химические элементы, а его температура 

плавления находится ниже температуры плавления легируемой стали и 

насыщающей среды. Покрытия могут быть нанесены любым из известных 

способов — гальваническим, химическим, металлизационным, а также в 

виде паст и суспензии. Термодиффузионная наплавка может быть также 

осуществлена созданием жидкой фазы в специально созданной полости 

между легируемой сталью и насыщающей средой. Для этого она перед 

герметизацией контейнера должна быть заполнена порошком 

легкоплавкого металла, сплава или непосредственно жидким металлом. 

При использовании неконтактного газового метода легирования для 

удержания промежуточной жидкой фазы необходима керамическая 

пористая оболочка, «прозрачная» для газа и «непрозрачная» для жидкости. 

Еще одним вариантом термодиффузионной наплавки является 

использование для образования жидкой фазы на поверхности легируемой 

стали наплавных элементов, изготовленных из легкоплавкого металла или 

сплава в виде втулки, обоймы, пластины и т. п. 

Для проведения наплавки могут быть использованы любые источники 

нагрева. Применение т.в.ч. позволяет наносить покрытия большой 

толщины в течение нескольких минут. Источником образования газовой 

среды могут быть смеси, содержащие металлы или ферросплавы 

требуемого элемента, и их галоидные соли. Легирование жидкой фазы в 

процессе получения термодиффузионного наплавного покрытия может 

осуществляться как из газовой фазы, так и добавлением соответствующих 

элементов в легкоплавкий сплав, образующий жидкую фазу.  

Рассмотрим некоторые данные относительно покрытий системы Fe-

СгС и FeСrМпС. Легирование, как уже указывалось, осуществлялось 

газовым контактным методом. Жидкая фаза при температуре процесса 

создавалась расплавлением пластинок чугуна, по составу близкого к 

эвтектическому, устанавливаемых на поверхность образца Наплавку 

осуществляли следующим образом. Легируемую сталь с помещенной на ее 

поверхность пластинкой чугуна вместе с насыщающей порошкообразной 

смесью помещали в контейнер (рис. 1). 
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Рис.1 Схема образца с установленным на нем наплавным элементом 

из чугуна, расположение его в контейнере и наплавленного образца: 

1 - наплавляемая сталь; 2 – наплавной элемент; 3 – контейнер; 

4 - насыщающая смесь; 5 – наплавляемая сталь с наплавным элементом в 

контейнере; 6 – наплавленная деталь. 

 
Затем смесь уплотняли, герметизировали контейнер, устанавливали его 

в печь и нагревали до 1180-1220 °С. Выдержка при этих температурах 
составляла 0,5-2 ч. В зависимости от времени выдержки, состава 
насыщающей смеси и температуры процесса были получены наплавные 
покрытия различного химического состава. На основании данных 
химического, спектрального и металлографических исследований получены 
зависимости влияния состава насыщающей хромирующей смеси, времени 
выдержки и температуры процесса на содержание легирующих элементов в 
наплавном покрытии. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что по мере увеличения 
количества хрома в смеси возрастает процент хрома в покрытии при прочих 
равных условиях ведения процесса. Существенное влияние на 
концентрацию хрома в покрытии оказывает время выдержка при 
температуре процесса. Чем оно больше, тем богаче хромом наплавка. 
Наиболее эффективны выдержки до 1,5 ч. Дальнейшее увеличение 
продолжительности процесса мало влияет на повышение легирующего 
элемента в покрытии. 

Повышение температуры термодиффузионной наплавки при прочих 
равных условиях способствует интенсификации процесса. Следует также 
учитывать объем жидкой фазы, образующейся между легируемой деталью и 
насыщающей смесью.  

Металлографические исследования термодиффузионных наплавных 
покрытий систем FeCrС, FeCrМпС позволили заключить, что могут быть 
получены структуры, соответствующие сплавам ледебуритного класса. В 
зависимости от количества хрома и марганца, перешедших из насыщающей 
смеси, и углерода, содержащегося в наплавном элементе, структура 
покрытия может соответствовать таковой для доэвтектических, 
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эвтектических и заэвтектических чугунов. Характерным для 
микроструктуры полученных покрытий является большая ее однородность 
по глубине защитного слоя, что свидетельствует о равномерности 
химического состава. Вблизи подложки наблюдается область твердого 
раствора, легированного насыщающими элементами, без карбидов. 
Подложка на глубину в несколько миллиметров обогащена углеродом и 
имеет структуру эвтектоида. При небольшой толщине наплавленного 
элемента (1-2 мм) в подложке может появляться ферритная зона толщиной в 
несколько десятков микрометров. Стабильность значений микротвердости 
по мере удаления от поверхности покрытия, так же как и микроструктура, 
подтверждают статистически равномерное распределение легирующих 
элементов в термодиффузионной наплавке. 

Были проведены исследования по изучению влияния состава и 
структуры покрытий на их сопротивление абразивному изнашиванию. 
Образцы, площадь поперечного сечения которых составляла 1 см

2
, 

скользили по медной шине, на поверхность которой подавали кварцевый 
песок. Скорость перемещения образцов составляла 1,98 м/сек, нагрузка на 
них- 1 кГ. В качестве эталона служила термообработанная сталь У8 с 
твердостью HR 60-62. Эксперименты показали, что в нетермообработанном 
состоянии наплавки системы Fe—Cr—С обладают равной или несколько 

большей износостойкостью, чем эталон ( = 1,07–1,5), при содержании 
хрома в покрытии до 12-15 % (углерод составлял 3,4–3,8 %). В этом случае 
структура наплавки представляет собой эвтектоид и карбидную эвтектику. 
При увеличении хрома до 25-30 %, когда структура такова, что в ферритной 
матрице залегают эвтектические и заэвтектические карбиды, 
износостойкость снижается. Эго связано с тем, что ферритная 
металлическая основа обладает значительно меньшим сопротивлением 
изнашиванию, чем эвтектоид. Покрытия Fe-Мп-С, содержащие 3,4-3,8 % 
углерода и 10-20 %марганца, в нетермообработанном состоянии также 

обнаружили меньшую, чем эталон стойкость ( = 0,4–0,5). В отличие от 
этого термодиффузионные покрытия системы FeCrМпС при оптимальном 
сочетании элементов (12-15 % Cr, 4-7 % Mn, 3,5 % C) в 
нетермообработанном состоянии показали износостойкость, в 2 раза 
превышающую таковую для термообработанной стали У8. 

Термообработкой, включающей нормализацию с 1150 С, обеспечивающей 
получение аустенитно-мартенситной основы, армированной карбидами, 
удается существенно (в три-пять раз) повысить износостойкость сплавов. 
Это обусловлено протеканием на поверхности образца при абразивном 
воздействии динамического деформационного мартенситного превращения. 
На его развитие расходуется значительная часть энергии внешнего 
воздействия и, соответственно, меньшая доля идет на разрушение. [3, 4]. 
Термодиффузионная наплавка должна обнаружить свое преимущество 
перед обычными диффузионными покрытиями, получаемыми, например, 

file://характерным
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при хромировании, борировании в тех случаях, когда детали в условиях 
эксплуатации подвержены интенсивному износу, в результате которого 
могут быстро сработаться тонкие поверхностные упрочненные слои.  

В настоящей работе показана возможность, применения 
термодиффузионных наплавных покрытий системы FeCrС в качестве 
жаростойких. За эталон сравнения была выбрана углеродистая сталь 45, 
подвергнутая диффузионному хромированию. Привес образцов измеряли 

после выдержки их при температуре 1000, 1100 и 1200 С. Для всех 
исследованных температур обнаружен общий характер изменения привеса 
образцов от времени, выдержки и количества хрома в покрытии. 
Установлено, что чѐм больше хрома в покрытии, тем большей 
жаростойкостью оно обладает. Обнаружена более высокая жаростойкость 
покрытий, полученных по новому способу, чем диффузионно 
хромированных. Это можно объяснить тем, что при высоких температурах в 
диффузионнохромированных сталях наблюдается эффект  «рассасывания» 
карбидного слоя за счет диффузии хрома вглубь детали. Снижение 
концентрации хрома в защитном слое снижает его сопротивление 
окалинообразованию при высоких температурах. В термодиффузионной 
наплавке из-за значительной ее толщины эффект «рассасывания» не имеет 
места, что и определяет ее более высокую стойкость против разрушения при 
высоких температурах. 

Выводы 
1. С помощью термодиффузионной наплавки могут быть получены 

многокомпонентные наплавные покрытия толщиной 0,5—10 мм при 
температуре 1180, 1220 

о
С и выдержке 0,5-2 ч, что существенно сокращает 

длительность процесса.  
2. Термодиффузионные наплавные покрытия при соответствующем 

химическом составе и структуре обладают высокой износостойкостью и 
жаростойкостью. Они эффективно защищают наплавленную сталь от 
разрушения в условиях интенсивного изнашивания и длительного 
воздействия высоких температур. 

3. Благодаря большой толщине получаемых покрытий 
термодиффузионная наплавка может использоваться для восстановления 
сильно изношенных деталей. 
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У статті розглядається сучасний стан розробки інтерметалідних 

сплавів на титановій основі. Сьогодні вченими розроблено вже три 

покоління промислових інтерметалідних сплавів на основі алюмініду 

титана TiAl Показано, що для високотемпературного використання 

представляють інтерес чотири інтерметалідні фази: Ti3Al (α2), TiAl (γ), 

TiAl2, TiAl3. 

 

В статье рассмотрено современное состояние разработки 

интерметаллидных сплавов на титановой основе. Сегодня учеными уже 

разработано три поколения промышленных интерметаллидных сплавов на 

основе алюминида титана TiAl. Показано, что для высокотемпературного 

использования представляют интерес четыре интерметаллидные фазы: 

Ti3Al (α2), TiAl (γ), TiAl2, TiAl3. 

 

In the article the current status quo of intermetallic alloys on a titanium 

base is reviewed. Today, scientists have already developed three generations of 

industrial intermetallic alloys based on titanium aluminide TiAl. It is shown that 

four intermetallide phases are of interest for high-temperature use: Ti3Al (α2), 

TiAl (γ), TiAl2, TiAl3. γ-TiAl alloys are attractive option for application in the 

high-pressure parts of the compressor of gas turbines, in particular as material 

for turbine's blades. 

 

Початок розробки інтерметалідних Ti-Al сплавів, для застосування в 

якості конструкційних матеріалів, можна віднести до 70-х років. 

Алюмініду титану стали приділяти належну увагу лише наприкінці 20-го 

століття. У 84 р. було представлено лише дві доповіді по алюмінідам 

титану, в 95 р. – 76 доповідей [1]. 

Сьогодні для високотемпературного використання представляють 

інтерес чотири інтерметалідні фази: Ti3Al (α2), TiAl (γ), TiAl2, TiAl3 (Рис. 1). 
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Рис. 1 Фазова діаграма системи Ti-Al [2, 3, 4] 

Максимальна робоча температура Ti3Al (α2) на повітрі не перевищує 

650 ºС. Першим зарубіжним промисловим інтерметалідним сплавом на 

основі титана являється сплав α2 (Ti-24Al-11Nb ат. %) [5]. 

Сьогодні розроблено вже три покоління промислових інтерметалідних 

сплавів на основі алюмініду титана TiAl (Табл. 1). 

Найбільш рання робота по розробці гамма сплавів була ініційована 

U.S. Air Force Materials Laboratory. Результатом даного випробування, яке 

проводилося в 1975-1983 роках разом з Pratt and Whitney, стала 

рекомендація Ti-48Al-1V-(0.1C) сплаву як найкращого з позиції оцінки 

пластичності і опору повзучості. Друга велика програма також була 

ініційована U.S. Air Force Materials Laboratory і проводилась General 

Electric в 1986-1991 роках був розроблений сплав Ti-48Al2(Cr або Mn)-

2Nb, другого покоління з покращеною в‘язкістю та міцністю. В 1993 році 

були успішно проведені випробування лопаток виготовлених з даного 

сплаву. 

В 2011-2014 роках в рамках ініціативи "Aeronautics and Air Transport 

(Clean Sky)" була розроблена технологія виробництва нового γ-TiAl сплаву 

(торгова марка TNM). Розробка проводилася під керівництвом MTU Aero 

Engines GmbH в кооперації з GfE, Böhler, MTU and University of Leoben [5]. 

Ковані TiAl лопатки, отримані по даній технології плануються до 

використання в останній секції турбіни низького тиску сімейства двигунів 

PW1100G Pratt & Whitney. Ведеться також робота по організації 

виробництва лопаток із алюмініду титана для турбін низького тиску, нових 

двигунів сімейства CFM [6]. Зарубіжні інтерметалідні титанові сплави, які 

виготовляються сьогодні представлено в Табл. 1 та Табл. 2. [7]. 
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Таблиця 1 Три покоління інтерметалідних сплавів на основі 

алюмініду титана TiAl 

 

Сплав Хімічний склад, ат. % 

Перше покоління промислових інтерметалідних сплавів  

4822 Ti-47Al-2Nb-2Cr 

45XD Ti-45Al-2Nb-2Mn (ат.%)-0,8 об. % TiB2 

47ХD Ti-47Al-2Nb-2Mn (ат.%)-0,8 об. % TiB2 

Друге покоління промислових інтерметалідних сплавів 

WMS Ti-47Al-2Nb-1Mn-0,5W-0,5Mo-0,2Si 

ABB-2 Ti-47Al-2W-0,5Si 

TAB Ti-47Al-1.5Nb-1Mn-1.0Cr-0.2Si-0.5B 

Daido Ti-48Al-2Nb-0.7Cr-0.3Si 

3-95 Ti-47Al-2Nb-2Cr-1Mo-0.2B 

K5 Ti-46.2Al-3Nb-2Cr-0.2W-(0.1-0.2B)-0.2C 

Третє покоління промислових інтерметалідних сплавів 

IRC Ti-44Al-4Nb-4(Zr або Hf)-1B-0.2Si 

TNB Ti-45Al-(5-10)Nb-(C,B) 

PM-yMET Ti-46.5Al-4(Cr,Nb,Ta,B) 

 

Таблиця 2 Сучасні інтерметалідні сплави на основі алюмініду титана TiAl 

 

Сплав 

 

Система 

Хімічний склад, ат.% 

Al Nb Cr Mo B C інші 

gamma-MET γ-TiAl 45.5 1.0 2.5 
 

0.2 
 

0.5Ta 

RNT 650 γ-TiAl 33.5 4.8 1.0 
   

0.2Si 

TiAl48-2-2 γ-TiAl 48 2.0 2.0 
    TNB-V2 γ-TiAl 45 8.0 

   
0.2 

 TNB-V5 γ-TiAl 45 5.0 
  

0.2 0.2 
 TNM-B7 remelt stocks γ-TiAl 44 4,0  0,7 0.1   

TNM forging stocks γ-TiAl 43.5 4.0 
 

1.0 0.1 
  TNM-B1 Ingots γ-TiAl 43.5 4.0 

 
1.0 0.1 

  Ti-24Al-11Nb Ti3Al 24 11 
     Ti-24Al-14Nb Ti3Al 24 14 
     Ti-25Al-10Nb-3V-1Mo Ti3Al 25 10 
 

1.0 
  

3V 

Ti-24.5Al-17Nb* Ti3Al 24.5 17 
     Ti-25Al-17Nb-1Mo** Ti3Al 25 17  1.0    

*- підвищена в‘язкість внаслідок присутності O-фази, що формується при вмісті Nb більше 15 ат.% 

**- введення молібдену для підвищення високотемпературної міцності. 
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Сплави на основі алюмініду титана TiAl все ще привертають увагу 

вчених та дослідників. Використання цих сплавів дозволить значно 

покращити технічні характеристики сучасних двигунів і елементів 

конструкцій літальних апаратів, знизить їх масу на 20-30 %, вартість 

деталей і вузлів на 25-30 % та збільшить ресурс в 1,5-3 рази. 
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ВПЛИВ ПОСЛІДОВНОСТІ НАНЕСЕННЯ ХРОМУ ТА ТИТАНУ  

НА СТРУКТУРУ ТА МІКРОТВЕРДІСТЬ ПОВЕРХНІ СТАЛІ 40Х13 

ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ У ГЛІЦЕРИНІ 

 

В.М. Гурська, Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко 

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

 

Виявлено комплексний вплив насичувального середовища (гліцерину) 

та металів анодів (Cr, Ti) на структуру та мікротвердість поверхневої 

зони сталі 40Х13 після електроіскрового легування (ЕІЛ). Показано, що 

ЕІЛ у послідовності Cr-Ti приводить до зростання мікротвердості 

легованого шару до 8,2 ГПа, а у послідовності Ti–Cr – до 9,8 ГПа. 

 

Выявлено комплексное влияние насыщающей среды (глицерина) и 

металлов анодов (Cr, Ti) на структуру и микротвѐрдость поверхностной 

зоны стали 40Х13 после электроискрового легирования (ЭИЛ). Показано, 

что ЭИЛ в последовательности Cr-Ti приводит к увеличению 

микротвердости легированного слоя до 8,2 ГПа, а в последовательности 

Ti-Cr – до 9,8 ГПа. 

 

The complex influence of the saturation environment (glycerin) and anodes 

metals (Cr, Ti) on the structure and microhardness of the 40X13 steel surface 

area after Electric-spark alloying (ESA) were revealed. It was shown that ESA 

in the in the sequence of Cr-Ti leads to an increase in the microhardness of the 

alloyed layer to 8.2 GPa, and in the sequence of Ti-Cr to 9.8 GPa.  

 

Вступ 

Забезпечення довговічності та зносостійкості деталей машин та 

інструментів, що працюють при екстремальних навантаженнях, є 

важливим завданням науково-технічного прогресу. Актуальним є пошук 

нових технологій зміцнення робочих поверхонь виробів з одночасним 

зниженням їх собівартості. Вирішенням цієї проблеми може бути 

створення зміцнених функціональних покриттів електрофізичними 

методами обробки. Зокрема, електроіскрове легування (ЕІЛ) дозволяє 

підвищувати твердість, стійкість до зношування, корозійну та 

жаростійкість металевих поверхонь [1]. Завдяки варіюванню широкої гами 

струмопровідних матеріалів поодинці, комплексному або почерговому 

нанесенні декількох з них існує можливість модифікування хімічного та 
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структурно-фазового складу локальних поверхневих об‘ємів металів та 

сплавів в процесі протікання електричних розрядів.  

Не менш важливу роль при цьому відіграє склад міжелектродного 

середовища, яке за екстремальних умов ЕІЛ, має здатність до іонізації, 

результатом чого є дифузія атомів його елементів вглиб поверхневого 

шару. Особливо це стосується рідинних середовищ, у яких дія іскрового 

розряду є більш потужною та спрямованою [2]. 

З аналізу літературних джерел [2] та раніше проведених нами 

експериментів [3 – 7] щодо впливу ЕІЛ в рідинних середовищах (воді, 

спирті, гасі, гліцерині) на структуру та властивості отриманих покриттів 

витікає підтвердження ефективності використання такої обробки, оскільки 

вона дозволяє поліпшити комплекс трибологічних характеристик робочих 

поверхонь деталей. 

Зважаючи на зазначене, метою даної роботи є дослідження 

поверхневих шарів сталі 40Х13 після послідовного ЕІЛ титаном та хромом  

у рідинному вуглецевмісному середовищі (гліцерині).  

 

Матеріали та методика проведення експериментів 

Матеріалом для дослідження в роботі було обрано мартенситну сталь 

40Х13 (0,36 – 0,45 мас.% C; 0,8 мас.% Si 0,8 мас.% Mn; 12,0 – 14,0 мас.% 

Cr; 0,025 мас.% S; 0,030 мас.% P). Для експериментів використовувались 

зразки розмірами 10 мм ×10 мм ×5 мм. 

В якості анодів обрані перехідні метали високої чистоти – Сr (до 

99,9 мас. %) і Ti (до 99,9 мас. %), які наносилися на сталеву поверхню у 

різній послідовності. 

Процес ЕІЛ зразків сталі 40Х13 було проведено у середовищі 

гліцерину з використанням установки «Элитрон – 26А» при струмі 

обробки  2 – 2,2 А, напрузі 60 В, тривалості обробки кожним анодом 180 с 

(3 хвилини).  

Згідно з формулою гліцерину, C3H5(OH)3[HOCH2CH(OH)-CH2OH], 

він містить вуглецю біля четвертої частини атомного складу. Його 

температура кипіння складає 563 К. Тому при впливі іскрового розряду 

відбувається підвищення температури, що призводить до часткової 

дисоціації. Це сприяє вивільненню вуглецю і утворенню карбідів при 

взаємодії з карбідоутворюючими елементами титаном та хромом [2]. 

Для досягнення мети роботи  проведено процеси: послідовне ЕІЛ 

сталі 40Х13 хромом та титаном в гліцерині; послідовне ЕІЛ сталі 40Х13 

титаном та хромом в гліцерині. 

Методика дослідження включала мікроструктурний (МИМ-10) та 

мікродюрометричний аналіз (ПМТ-ЗМ). 
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Результати досліджень 

Мікроструктурний аналіз показав, що поверхнева зона сталі 40Х13 

складається з легованого шару, зони термічного впливу (з подрібненими 

зернами) та основи. При легуванні в послідовності Cr-Ti (рис. 1 а) 

утворюються покриття товщиною від 25 до 30 мкм, які характеризуються 

суцільністю та рівномірністю. При легуванні в послідовності Ti-Cr 

(рис. 1 б) сформувалися покриття товщиною від 20 до 25 мкм, які мають 

несуцільності.  

Очевидно, товщина шару більшою мірою залежить від природи 

металу, що наноситься на першій стадії ЕІЛ. Під час взаємодії хрому з 

основним елементом основи (залізом) утворюється необмежений твердий 

розчин, що сприяє ефективному формуванню легованого шару. 

 

 

 

а б 

Рис.1 Мікроструктура поверхневої зони сталі 40Х13 після ЕІЛ в 

гліцерині в послідовності: а) Cr-Ti; б) Ti-Cr 

 

За даними мікродюрометричного аналізу виявлено, що при легуванні 

в послідовності Cr-Ti максимальне значення мікротвердості легованого 

шару складає 8,2 ГПа, при легуванні в послідовності Ti-Cr по глибині шару 

змінюється в межах від 7,3 ГПа до 9,8 ГПа. Тобто різні ділянки легованого 

шару відрізняються за значеннями мікротвердості, що може бути 

свідченням неоднорідності хімічного складу легованого шару. 

Отже, у випадку легування у послідовності Cr-Ti мікротвердість 

легованого шару зростає у 2,6 разів порівняно з мікротвердістю матеріалу 

основи. В той час, як ЕІЛ в послідовності Ti-Cr дозволяє збільшити 

мікротвердість у 3,1 рази.  

Той факт, що мікротвердість Ti-Cr шару є більшою, ніж Cr-Ti 

покриття, може бути пояснено тим, що при нанесенні на першій стадії 

сильного карбідоутворюючого металу (Ті) він активніше за Cr взаємодіє з 

вуглецем міжелектродного середовища, результатом чого є утворення 
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великої кількості дисперсних карбідів. Як наслідок цього, підвищується й 

мікротвердість легованого шару.  

Висновки 

Виявлено вплив складу насичувального рідинного середовища та 

послідовності нанесення титану, хрому на структуру та мікротвердість 

поверхневої зони сталі 40Х13 після ЕІЛ. 

Встановлено, що подвійне ЕІЛ сталі 40Х13 в гліцерині в 

послідовності Cr-Ti приводить до формування покриттів товщиною  

від 25 до 30 мкм, а в послідовності Ti-Cr – від 20 до 25 мкм. Це 

пояснюється необмеженою розчинністю хрому в залізі.  

Показано, що при ЕІЛ в гліцерині в послідовності Cr-Ti максимальне 

значення мікротвердості легованого шару складає 8,2 ГПа, при легуванні в 

послідовності Ti-Cr становить 9,8 ГПа, що пов‘язано з сильною взаємодією 

титану з елементом проникнення (вуглецем) з утворенням дисперсних 

карбідів. 
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Досліджені заготовки первинного сплаву НВ-4, отримані методом 

електронно-променевого переплаву за хімічним складом, макро- і 

мікроструктурою відповідають вимогам ТУ. У матеріалі є незначна 

кількість кулястих оксидних вкраплень розміром, в основному, до 8мкм. 

Мікропористість в заготовках незначна. Мікроструктурою 

досліджуваних заготовок є γ-твердий розчин. Для подальшого підвищення 

чистоти первинного сплаву НВ-4 можливо доцільно проведення 

повторного електронно-променевого переплаву. 

 

Исследованные заготовки первичного сплава НВ-4, полученные 

методом электронно-лучевого переплава по химическому составу, макро- 

и микроструктуре соответствуют требованиям ТУ. В материале 

имеется незначительное количество шаровидных оксидных включений 

размером, в основном, до 8мкм. Микропористость в заготовках 

незначительна. Микроструктура исследуемых заготовок представляет 

собой γ-твердый раствор. Для дальнейшего повышения чистоты 

первичного сплава НВ-4 возможно целесообразно проведение повторного 

электронно-лучевого переплава. 

 

The investigated billets of the primary alloy HB-4, obtained by electron-

beam remelting in terms of chemical composition, macro- and microstructure, 

correspond to the requirements of specifications. In the material there is an 

insignificant amount of spherical oxide inclusions in size, mainly up to 8 

micrometers. Microporosity in billets is negligible. The microstructure of the 

test billets is a γ-solid solution. To further increase the purity of the primary 

alloy HB-4, it is possible to conduct repeated electron-beam remelting. 

 

Анализ состояния вопроса 

При производстве литых лопаток газотурбинных двигателей из 

жаропрочных никелевых сплавов с направленной и монокристалличекой 

макроструктурой по методу Бриджмена – Стокбаргера используют 
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затравки – монокристаллы сплава НВ-4 (табл. 1), от степени структурного 

совершенства которых во многом зависит качество получаемых отливок. 

Затравки на сегодня серийно изготавливают на установках типа 

УВНК-9А с применением жидкометаллического алюминиевого 

кристаллизатора, но при этом, к сожалению, не обеспечивает указанного 

структурного совершенства и достаточного выхода годного. 

Ранее проведенными исследованиями [1] были установлены причины 

обозначенной проблемы и показано, что для формирования структурно 

совершенных литых затравок используемых при изготовлении 

монокристаллических лопаток необходимо обеспечить повышенную 

чистоту сплава НВ-4 по наличию примесей, неметаллических включений, 

оксидных плѐн. 

В качестве одного из перспективных направлений повышения 

структурного совершенства и соответствующего выхода годного по этому 

параметру для литых монокристаллических затравок из сплава НВ-4 было 

предложено применение электронно-лучевого переплава при производстве 

затравочного сплава. 

 

Основной материал исследований 

Провели исследование качества первичного сплава НВ-4, полученного 

методом электронно-лучевого переплава. 

При исследовании проверялись: 

– химический состав; 

– макроструктура; 

– микроструктура. 

Исследовали качество материала прутковых заготовок Ø 90 мм, 

полученных методом электронно-лучевого переплава (ЭЛП) из свежих 

шихтовых материалов, вырезанные из верхней, средней и нижней частей 

слитков №№ 1, 2, 3. 

Химический состав сплава НВ-4 исследованных фрагментов 

прутковых заготовок Ø 90 мм представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 Химический состав материала сплава НВ-4 опытной 

электронно-лучевой плавки по высоте слитков Ø 90 мм 

Номер слитка 
Место 

замера 

Содержание элементов, % по массе 

Ni W Fe Si S P 

1 

верх основа 33,39 0,027 0,09 0,001 0,014 

середина основа 33,33 0,005 0,09 0,001 0,014 

низ основа 33,23 0,005 0,09 0,001 0,014 

2 
верх основа 33,81 0,037 0,09 0,001 0,014 

середина основа 33,65 0,025 0,09 0,001 0,014 
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низ основа 33,55 0,038 0,09 0,001 0,014 

3 

верх основа 33,53 0,025 0,09 0,001 0,014 

середина основа 34,37 0,031 0,09 0,001 0,014 

низ основа 34,15 0,055 0,09 0,001 0,015 

ТУ1-92-112-87 основа 32-36 ≤1,0 ≤0,4 ≤0,015 ≤0,015 

 

Из таблицы 1 видно, что химический состав исследованных 

фрагментов заготовок (слитки №№ 1, 2, 3) удовлетворительный, отвечает 

требованиям ТУ1-92-112-87 и по высоте находится примерно на одном 

уровне.  

Макроструктуру изучали на темплетах после травления в реактиве, 

состоящем из 80 % HCl  и 20 % H2O2.  

На рис. 1…3 представлена макроструктура в поперечном сечении 

верхней, средней и нижней частей слитков 1, 2 и 3. При визуальном 

осмотре макрошлифов дефекты не обнаружены. 

В структуре исследуемых фрагментов заготовок наблюдаются 

следующие кристаллизационные зоны: 

– зона мелких подкорковых кристаллов; 

– зона столбчатых кристаллов; 

– зона равноосных кристаллов. 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 1 Макроструктура опытного слитка Ø 90 мм № 1, полученного 

методом электронно-лучевого переплава: 

а – верхняя часть; б – средняя часть; в – нижняя часть. 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 2 Макроструктура опытного слитка Ø 90 мм № 2, полученного 

методом электронно-лучевого переплава: 

а – верхняя часть; б – средняя часть; в – нижняя часть. 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 3 – Макроструктура опытного слитка Ø 90 мм № 3, полученного 

методом электронно-лучевого переплава: 

а – верхняя часть; б – средняя часть; в – нижняя часть. 

 

Сравнительный анализ показал, что макроструктура серийно 

применяемого слитка (рис. 1) характеризуется столбчатой структурой по 

всему сечению, тогда как, в макроструктуре опытных слитков, полученных 

методом электронно-лучевого переплава, наряду с зоной столбчатых 

кристаллов наблюдается зона равноосных кристаллов, составляющая 

основную часть сечения в исследованных  фрагментах. 

При микроструктурном исследовании нетравленых микрошлифов, 

изготовленных из центральной и краевой зон исследованных фрагментов 

слитков Ø 90 мм, установлено, что поверхность их чистая, без наличия 

окисных плѐн, шлаковых включений и т.п. (рис. 4). 

 

 
а 

 
б 
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в 

 
г 

 
д 

 
е 

 

Рис. 4 Микроструктура нетравленых микрошлифов, изготовленных из 

различных зон исследованных фрагментов слитков Ø 90 мм, полученных 

методом электронно-лучевого переплава, × 100: 

а – край верхняя часть; б – центр верхняя часть; в – край средняя часть; г – 

центр средняя часть; д – край нижняя часть; е – центр нижняя часть. 

 

Следует отметить, что в материале исследованных слитков имеется 

незначительное количество неметаллических включений в виде 

шаровидных частиц серого цвета, характерных для оксидов размером, в 

основном, до 8мкм. Кроме того, как в периферийных объѐмах, так и в 

центральной части заготовок, также обнаружены единичные оксидные 

включения неправильной формы, размер которых достигает 35 мкм (рис. 5, 

табл. 2). 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 

Рис. 5 Оксидные включения в различных зонах исследованных 

фрагментов слитков Ø 90 мм, полученных методом электронно-лучевого 

переплава, × 500: 

а – край верхняя часть; б – центр верхняя часть; в – край средняя часть; 

г – центр средняя часть; д – край нижняя часть; е – центр нижняя часть. 
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Таблица 2 Размеры оксидных включений и микропор в различных 

зонах исследованных фрагментов слитков Ø 90 мм полученных методом 

электронно-лучевого переплава 

Место замера Размер оксидов, мкм Размер микропор, 

 мкм шаровидные неправильные 

верх край до  ~ 6 единичные до 

12 

до ~ 3 

центр до ~ 6 единичные до 

35 

до ~ 3 

середина край до  ~ 4 до  ~ 4 до ~ 2 

центр до ~ 3 до  ~ 6 до ~ 2 

низ край до  ~ 5 единичные до 

18 

до ~ 3 

центр до ~ 8 единичные до 

28 

до ~ 25 

 

Размеры оксидных включений в  микроструктуре заготовок из сплава 

НВ-4 не регламентированы требованиями нормативно технической 

документации (ТУ1-92-112-87). Микропористость в заготовках 

незначительна и не превышает 25 мкм (см. рис. 5-е; табл. 2). Усадочная 

рыхлота по высоте заготовок не обнаружена. 

Микроструктура исследованных серийно применяемых слитков и Ø 

90 мм и опытных слитков, полученных методом электронно-лучевого 

переплава аналогична, представляет собой γ-твердый раствор, характерна 

для литого состояния сплава НВ-4 (рис. 6). 

 

 
× 50 

 
× 200 

Рис 6 Микроструктура опытных слитков Ø 90 мм, полученных методом 

электронно-лучевого переплава из сплава НВ-4, × 500. 
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Выводы 

Заготовки из сплава НВ-4 (слитки №№ 1, 2, 3), полученные методом 

электронно-лучевого переплава (ЭЛП), из свежих шихтовых материалов, 

по химическому составу соответствуют требованиям ТУ1-92-112-87. 

В макроструктуре опытных слитков наряду с зоной столбчатых 

кристаллов наблюдается зона равноосных кристаллов, составляющая 

основную часть сечения в исследованных фрагментах. 

В материале опытных заготовок первичного сплава НВ-4, полученных 

методом электронно-лучевого переплава, имеется незначительное 

количество шаровидных оксидных включений серого цвета размером, в 

основном, до 8мкм. Размеры оксидных включений в микроструктуре 

заготовок из сплава НВ-4 не регламентированы требованиями нормативно 

технической документации (ТУ1-92-112-87). 

Микропористость в заготовках незначительна. Усадочная рыхлота по 

высоте заготовок не обнаружена. 

Микроструктура исследуемых заготовок представляет собой γ-

твердый раствор. 

Для дальнейшего повышения чистоты первичного сплава НВ-4 

возможно целесообразно проведение повторного электронно-лучевого 

переплава. 
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УДК 669.15'.74.-194-15.669.17 

 

ПОЛУЧЕНИЕ У РЕССОРНО-ПРУЖИННЫХ СТАЛЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РАСШИРИТЬ 

ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Л.С. Малинов,  Д.В. Бурова, Малышева И. Е. 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

г. Мариуполь 

 

Показана доцільність отримання у рессорно-пружинних сталей 

60С2А, 60С2ХФА, 65Г застосуванням відповідної термообробки з 

нагріванням в межкрітіческій інтервал температур (МКІТ) механічних 

властивостей, відповідних високоміцним сталям або покращуваним з 

підвищеним рівнем пластичності і ударної в'язкості. Це дозволяє 

розширити області застосування досліджених сталей. 

 

Показана целесообразность получения у рессорно-пружинных сталей 

60С2А, 60С2ХФА, 65Г применением соответствующей термообработки 

с нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ) 

механических свойств, соответствующих высокопрочным сталям или 

улучшаемым с повышенным  уровнем пластичности и ударной вязкости. 

Это позволяет расширить области применения исследованных сталей. 
 

Expediency of receipt at spring steels 60С2А, 60С2ХФА, 65Г by 

application of corresponding heat treatment with heating in the intercritical 

temperatures interval (ITI) mechanical properties corresponding high-strength 

steels or improved with the enhance level of plasticity and impact resiliency is 

shown. It allows extending field of application of investigated steels.  

 

Введение 

Повышение механических свойств сталей является актуальной 

задачей. В данной работе она решалась применительно к рессорно-

пружинным сталям общего назначения 60С2А, 60С2ХФА, 65Г. Их 

основными свойствами являются высокий предел упругости и 

релаксационная стойкость. Обычно они подвергаются закалке в масле из 

аустенитной области с небольшим превышением Ас3 и среднему отпуску, 

обеспечивающему получение структуры троостита отпуска [1]. В работе 

ставилась задача в одних случаях обеспечить у сталей 60С2А, 60С2ХФА, 

65Г повышение прочностных свойств при сохранении достаточной 

пластичности и ударной вязкости. В других случаях достичь высокой 
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пластичности и ударной вязкости при сохранении прочностных свойств на 

том же (или более высоком) уровне, что у улучшаемых сталей. Для этого 

проводились термообработки с нагревом в МКИТ, создающие в 

исследованных сталях многофазную структуру с метастабильным 

аустенитом, претерпевающим динамическое деформационное 

мартенситное превращение (ДДМП) при нагружении, что было ранее 

реализовано на других материалах [2, 3]. Это позволило расширить 

области применения исследованных сталей. 

Материалы и методика исследований 

Объектом исследований служили стали, 60С2А, 60С2ХФА, 65Г 

широко применяемые в промышленности. Их химический состав и 

критические точки  приведен в табл. 1 

 

Таблица 1 Химический состав исследованных сталей, масс % и 

критические точки Ас1, Ас3 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % 
Критические 

точки, 
о
С 

С Si Mn Cr Ni P S V Ас1, Ас3, 

60С2 0,61 1,75 0,81 0,22 0,12 0,017 0,016 - 770, 820 

60С2ХФА 0,62 1,62 0,56 0.95 - 0.021 0,015 0,14 765, 780 

65Г 0,62 0,27 1,1 - - 0,024 0,021 - 721, 745 

 

Нагрев сталей под закалку проводился как в аустенитную область в 

соответствии с типовой технологией, так и в МКИТ. При изотермической 

закалке сталей их охлаждение до температуры изотермы проводилось не в 

расплаве неэкологичных солей и щелочей, как это обычно принято, а в 

воде, с выдержкой при заданной температуре в печи [4, 5]. Время 

пребывания образцов в воде при охлаждении до заданной температуры 

предварительно определялось на образцах свидетелях с зачеканенной в 

них термопарой. Такая термообработка названа изотермической закалкой 

по схеме «вода-печь». В работе применялись дюрометрический, 

металлографический и рентгеновский методы исследования. Определялись 

механические свойства при растяжении (ГОСТ 1497-84) и ударная 

вязкость (ГОСТ 9454-78). 

Результаты исследований 

Рассмотрим вначале результаты исследований стали 60С2А после 

закалки из МКИТ и низкого отпуска, сравнив их с данными после типовой 

термообработки, приводимыми в литературе. Сталь 60С2А имеет в 

отожженном состоянии структуру перлита с сеткой феррита по границам 

зерен Эта сталь подвергается закалке с 870°С в масло и среднему отпуску 

при 420 °С. После этой термообработки сталь имеет структуру троостита 
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отпуска и следующие механические свойства: ζ0,2 = 1540 МПа, 

ζв = 1675 МПа, δ = 5 %, ψ = 30 %, KCU = 30 МДж/м
2
 

Полученные данные (табл. 2) показывают, что при увеличении 

времени выдержки в МКИТ при 800 ºС от 20 до 60 мин прочностные 

характеристики и пластичность возрастают, а при дальнейшем ее 

увеличении до 90 мин - снижаются. 

 

Таблица 2 Влияние времени выдержки в МКИТ при 800 ºС на 

механические свойства стали 60С2А после закалки и отпуска при 250 ºС, 

60 мин. 

Время 

выдержки 

η, мин 

Механические свойства 

ζ0,2, 

МПа 

ζВ, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

30 1540 1620 7 29 0,26 

60 1768 2099 9 35 0,35 

90 1580 1710 6 25 0,21 

 

После нагрева и выдержки 60 мин в МКИТ при 800 ºС, закалки в 

масло и отпуск при 250 ºС, 60 мин получен наиболее высокий уровень 

механических свойств, сравнимый с таковым, например, у разработанной в 

США высокопрочной стали Супер-Хай-Таф (ζ0,2 = 1680 МПа, ζв = 2050 

МПа,  δ = 10 %) [1]. Получение высокого уровня прочностных свойств при 

достаточной пластичности у стали 60С2А после определенного режима 

закалки из МКИТ и низкого отпуска обусловлено мелкозернистостью 

(балл зерна 9, 10), получением отпущенного дисперсного мартенсита с 

различной концентрацией углерода и метастабильного аустенита, 

претерпевающего при испытаниях свойств на растяжение ДДМП. 

Согласно данным рентгеновского анализа после закалки с 800 ºС 

(выдержки 60 мин) и отпуска 250 ºС, 60 мин в структуре присутствует 

~8 % остаточного аустенита, который почти полностью переходит в 

мартенсит деформации при испытании образцов на растяжение. Более 

низкий уровень механических свойств после закалки 800 ºС и выдержки 

при этой температуре 20 мин (отпуск 250 ºС, 60 мин) (рис. 1) может быть 

обусловлен более низким содержанием углерода в мартенсите отпуска из-

за значительного количества не растворившихся при нагреве в МКИТ в 

аустените карбидов, снижающих в низкоотпущенной стали пластичность, 

и малого количества остаточного аустенита после термообработки (5 %). 

Соответственно, ДДМП не получает заметного развития и не может 

повысить пластичность стали. Закалка с 800 ºС после выдержки 90 мин и 

отпуск 250 ºС также приводят к снижению прочностных и пластических 

свойств (табл. 2). Это является следствием почти полного изотермического 
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превращения в МКИТ феррита в аустенит. В результате в нем, 

соответственно, и в мартенсите после закалки и низкого отпуска 

уменьшается содержание углерода. Последнее снижает прочностные 

свойства после низкого отпуска. Следствием снижения содержания 

углерода в аустените перед закалкой является образование сравнительно 

небольшого количества остаточного аустенита (~5 %) и малого влияния 

ДДМП на пластичность. 

Низкий отпуск стали 60С2А после закалки обычно не применяется, 

поскольку в этом случае требуемые для рессор и пружин характеристики 

ниже, чем после среднего отпуска. Однако для обеспечения свойств, 

соответствующих высокопрочному состоянию после закалки из МКИТ по 

рациональному режиму он необходим. 

Для получения многофазной структуры в стали 60С2А, основными 

составляющими которой являются нижний бейнит, мартенсит, 

метастабильный остаточный аустенит, небольшое количество феррита и не 

растворившихся при неполной аустенитмзации карбидов, проводили 

изотермическую закалку из МКИТ с температуры 800 ºС (выдержка 60 

мин). Температуры изотермы составляли, соответственно, 300, 350 и 

400 ºС, а выдержки при каждой из них - 10, 30 и 60 мин. Механические 

свойства стали 60С2А после изотермической закалки по различным 

режимам приведены в табл. 3. Из этих данных следует, что наиболее 

высокие прочностные свойства при изотермической закалке с 800 ºС 

получены после выдержек при 300 ºС, а наибольшая пластичность - при 

350 ºС. При увеличении выдержки при 300 ºС прочностные 

характеристики, пластичность и ударная вязкость изменяются по кривой с 

максимумом, соответствующим 30 мин. При этом прочностные свойства 

стали 60С2А после выдержек от 10 до 60 мин при 300º С (табл 3) 

существенно превосходят их уровень у улучшаемых сталей (ζ0,2 =750-900 

МПа, ζв = 900-1000 МПа) и соответствует высокопрочным. Полученная 

при этом пластичность и ударная вязкость аналогична этим свойствам у 

улучшаемых сталей (δ= 10-12%, ψ = 45-50%, KCU = 0,5-1,0 МДж/м
2
) [1]. 

Последнее обусловлено присутствием в структуре небольшого количества 

феррита, очищенного от углерода и азота, а главным образом реализацией 

ДДМП из-за присутствия в структуре 8-12 % метастабильного аустенита, 

претерпевающего при испытаниях ДДМП. Причинами получения таких 

прочностных свойств могут быть мелкозернистость, повышенная 

плотность дислокаций в бейните и более высокое содержание в нем 

углерода, чем после более высоких температур изотермической выдержки, 

и присутствие не растворившихся при нагреве в аустените карбидов. После 

изотермической закалки из МКИТ с выдержками от 10 до 60 мин при 

350 ºС характер изменения механических свойств аналогичен, 
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рассмотренному выше. Прочностные свойства существенно ниже, чем 

обеспечивает выдержка при 300 ºС, однако их уровень соответствует 

таковому у улучшаемых сталей, при этом пластичность и ударная вязкость 

выше, чем у них. Полученное после выдержки 30 мин при 350 ºС 

удлинение δ = 26 %, обычно не достигается в среднеуглеродистых сталях 

после улучшения. Оно характерно для низкоуглеродистых строительных 

сталей, имеющих преимущественно ферритную структуру и в 2-3 раза 

более низкие прочностные свойства. Микроструктура стали 60С2А после 

такой термообработки приведена на рис. 1. Она является преимущественно 

бейнитной. Доля феррита в структуре не превышает 5 %. 

 

Таблица 3 Механические свойства стали 60С2А после 

изотермической закалки из МКИТ (800 °С, 60 мин) с выдержками при 300, 

350, 400 ºС 

Температура 

изотермы  

t, ºС 

Время 

выдержки 

η, мин 

Механические свойства 

ζ0,2, 

МПа 

ζв, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

HRC 

300 

10 1500 1610 10 45 0,5 44 

30 1450 1730 12 47 0,8 46 

60 1370 1713 11 46 0,6 48 

350 

10 760 1150 15 51 1,3 33 

30 940 1278 26 62 1,4 35 

60 910 1170 14 45 1,2 36 

400 

10 750 1030 10 44 0,8 34 

30 870 1100 8 43 0,7 36 

60 900 1160 7 40 0,7 38 

 

 

 
 

Рис.1 Микроструктура стали 60С2А после изотермической закалки из 

МКИТ с 800 ºС (60 мин) с выдержкой 30 мин при 350 ºС и последующим 

охлаждением на воздухе, х500. 
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Рентгеновский фазовый анализ позволяет заключить, что в структуре 

также присутствует остаточный аустенит. Его количество составляет: 

после выдержки при 350 ºС 30 мин 20 %. Самое большое количество 

остаточного аустенита (25 %) образуется после выдержки 10 мин при 

350 ºС. По мере увеличения ее продолжительности до 60 мин количество 

остаточного аустенита в структуре уменьшается до 15 %, а доля -фазы 

возрастает (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Дифрактограммы стали 60С2А, прошедшей изотермическую 

закалку из МКИТ 800 
о
С с выдержкой при 350 ºС 30 мин (а) и 60 мин (б). 

 

Наиболее высокий уровень относительного удлинения и ударной 

вязкости при умеренной прочности после изотермической закалки стали 

60С2А из МКИТ при 350 ºС, 30 мин обусловлен оптимальным 

количеством остаточного аустенита и наиболее благоприятным развитием 

ДДМП при испытаниях механических свойств [1-3]. Эти данные 

согласуются с результатами работ [6-8], в которых изучалось влияние 

изотермической закалки с нагревом в МКИТ на механические свойства 

среднеуглеродистых низколегированных сталей. Дифрактограммы после 

различной продолжительности пребывания образцов при 350 °С 

приведены, соответственно, на рис. 2 а, б. 

Получение более низких прочностных свойств после всех выдержек 

при температуре изотермы 400 ºС связано с более низкой плотностью 

дислокаций в бейните, чем после выдержек при 350 и 290 ºС. Пониженную 

пластичность можно объяснить выделением карбидов по границам 

бейнитных кристаллов, поскольку при 400 ºС усиливается диффузия 

углерода из них в аустенит, расположенный на их границах. Следствием 

выделения карбидов может быть уменьшение количества остаточного 

аустенита в структуре и менее благоприятное развитие ДДМП.  

Представляют интерес данные, показывающие возможность 

получения повышенного уровня механических свойств в стали 60С2А 
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после комбинированной термообработки, включающей предварительную 

нормализацию с нагревом и выдержкой в МКИТ при 800 ºС 60 мин, и 

последующую изотермическую закалку с типовой температуры нагрева 

870 ºС (выдержка 5 мин),  переохлаждение в воде до 300 ºС с выдержкой 

при этой температуре 30 мин и охлаждением на воздухе. В результате 

указанной термообработки получены следующие механические свойства: 

ζ0,2 = 1875 МПа, ζв = 2017 МПа,  δ = 11 %, ψ = 45 %, KCU = 0,7 МДж/м
2
. 

Положительный эффект такой обработки может быть обусловлен 

дополнительным диспергированием бейнита, исключением из структуры 

феррита и получением в структуре метастабильного остаточного 

аустенита, претерпевающего при испытаниях свойств ДДМП. 

Следует отметить, что в стали 60С2ХФА так же, как и в 60С2А, 

нагревом в МКИТ (770 °С, 60 мин), охлаждением в воде до 350 °С (30 

мин), охлаждением на воздухе (табл..4, 1) получено высокое удлинение, не 

достигаемое при близкой прочности у улучшаемых сталей.  

 

Таблица 4 Механические свойства стали 60С2ХФА после 

изотермической закалки из МКИТ 

Режим 

термообработки 

Механические свойства 

ζ0,2, 

МПа 

ζв, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

1 820 1220 25 44 1,3 

2 1090 1450 21 42 1,2 

Режимы термообработки: 

1 - закалка из МКИТ с 770 °С (60 мин), охлаждение в воде до 350°С 

(30 мин), охлаждение на воздухе; 

2 - после той же выдержки в МКИТ кратковременной аустенитизации при 

900 °С (3 мин) и выдержки при 350 °С (30 мин), охлаждение на воздухе. 

 

Так же, как и в стали 60С2А, для получения повышенного уровня 

прочности и высокого удлинения, не достигаемого типовой 

термообработкой, необходимо получить мелкозернистую дисперсную 

многофазную структуру, включающую нижний бейнит, небольшое 

количество карбидов и метастабильный аустенит (~25 %), 

претерпевающий при нагружении ДДМП. Допускается иметь в структуре 

небольшое количество феррита (≤ 5 %). Такая микроструктура достигается 

изотермической закалкой из МКИТ (770 ºС, 60 мин) при 350 ºС, 30 мин. 

Аналогично тому, что уже рассматривалось для стали 60С2А, у стали 

60С2ХФА повысить прочностные свойства, сохранив высокую 

пластичность, удается кратковременной аустенитизацией (900 ºС, 3 мин), 
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проводимой после выдержки в МКИТ (800 
о
С, 60 мин) перед 

изотермической закалкой при 350 ºС, 30 мин (табл. 4, 2).  

Учитывая возможность получения после закалки из МКИТ и низкого 

отпуска у стали 60С2А механических свойств, соответствующих 

высокопрочному состоянию, была проведена аналогичная термообработка 

стали 65Г (табл. 5). 

 

Таблица 5 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 отпуска 200 °С, 60 мин 

Режим 

термообработки 

Механические свойства 

ζ0,2, 

МПа 

ζв, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

1 1790 2200 3 30 0,05 

2 1770 2210 7 30 0,25 

3 1740 2240 8 36 0,40 

 

 Сравнивая уровень механических свойств этой стали после типовой 

закалки с 810 °С и отпуска 200 °С (табл. 5, 1), можно заключить, что 

закалка из МКИТ (740 °С) после выдержек в нем 30, 60 мин и 

аналогичного отпуска, обеспечивает при близких прочностных свойствах 

повышенную пластичность и ударную вязкость (табл. 5. 2, 3).  

Поскольку была обнаружена эффективность изотермической закалки 

из МКИТ для сталей 60С2А и 60С2ХФА, изучено влияние такой обработки 

для стали 65Г (табл.6). Закалка проводилась из МКИТ (740 °С, 10 мин) с 

охлаждением в воде до температур 300 и 400 °С и выдержкой при них в 

печи 10, 30 и 60 мин. Из приведенных данных следует, что после 

различной продолжительности выдержки при 300 °С прочностные, 

пластические свойства и ударная вязкость изменяются по кривой с 

максимум, который достигается после 30 мин. При этом уровень 

механических свойств стали 65Г соответствует высокопрочной 

низкоотпущенной стали типа 4340 (США) [1]. После изотермической 

закалки с выдержкой при 400°С прочностные свойства, как и в 

предыдущем случае, изменяются по кривой с максимумом, 

соответствующим выдержке 30 мин. Пластичность и ударная вязкость 

возрастают с увеличением продолжительности выдержки до 60 мин и 

достигают при ней наибольших значений. При этом полученный уровень 

прочностных свойств значительно превышает таковой у улучшаемых 

сталей, а пластичность и ударная вязкость ему соответствуют. 
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Таблица 6 Механические свойства стали 65Г после изотермической 

закалки из МКИТ (740 °С, 30 мин) с охлаждением в воде до температуры 

изотермы и различных выдержек при ней с последующим охлаждением на 

воздухе 
Температура 

изотермической 

выдержки t, °С 

Время 

выдержки 

η, мин 

Механические свойства 

ζ0,2, 

МПа 

ζВ, 

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 8 37 0,35 

60 1478 1529 10 51 0,45 

 

Хороший комплекс механических свойств стали 65Г после 

рациональных режимов изотермической закалки, как и в случае ранее 

рассматриваемых сталей 60С2 и 60С2ХФА, обусловлен получением 

преимущественно бейнитной структуры при малом количестве феррита 

(≤ 5%) и карбидов, в которой обеспечивается оптимальное количество и 

стабильность остаточного аустенита.  

 

Выводы  

1. Закалка из МКИТ и низкий отпуск или изотермическая закалка при 

рациональных термовременных режимах их проведения позволяют 

получить в исследованных сталях дисперсную многофазную структуру с 

метастабильным остаточным аустенитом. Это обеспечивает 

исследованным сталям уровень механических свойств, соответствующий 

высокопрочному состоянию или повышенную пластичность и ударную 

вязкость при таких же (в ряде случаев более высоких) прочностных 

свойствах, как у среднеуглеродистых сталей после улучшении. 

2. В зависимости от требуемых механических свойств количеством и 

стабильностью остаточного аустенита по отношению к ДДМП необходимо 

управлять, оптимизируя их для каждого конкретного случая. 

3. Изотермическую закалку предложено проводить экологически 

чистым способом, осуществляя после аустенитизации охлаждение до 

температуры изотермы в воде, выдержку при ней – в печи с последующим 

охлаждением на воздухе. Во многих случаях после проведения 

изотермической закалки по предложенному способу не требуется отпуск, 
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что снижает энергозатраты на термообработку. Для дополнительного 

повышения прочностных свойств, если это необходимо, после нагре6ва и 

выдержки в МКИТ следует перед охлаждением кратковременно нагреть  

сталь в аустенитную область. 
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УДК 669.1 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ДОДУВОК В КОНВЕРТЕРНОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Д.В.Лешко, ст. майстер ВБРС (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), 

Н.Г. Радько, ст. викл., Є.В. Чупринов, к.т.н., ст. викл.,  

Криворізький металургійний інститут НМетАУ 
 

Проведено дослідження та аналіз причин додувок стали в конверторі 

з розробкою заходів по їх зменшенню. Були запропоновані шляхи усунення 

додувок плавок на різні категорії брухту шляхом більш точної шихтовки 

плавки з введенням коригувальних добавок в продувку. 

 

Проведены исследование и анализ причин додувок стали в конверторе 

с разработкой мероприятий по их уменьшению. Были предложены пути 

устранения додувок плавок на разные категории лома путем более точной 

шихтовкой плавки с вводом корректирующих добавок в продувку. 

 

The research and analysis of the causes of steel blowing in a converter with 

the development of measures to reduce them have been carried out. Ways were 

suggested to eliminate blowing-out of melts to different categories of scrap by 

more accurate blending of smelting with the introduction of corrective additives 

into the blowing. 

 

Современный период развития металлургической промышленности 

характеризуется интенсификацией производства, заключающейся в непре-

рывном повышении удельной и абсолютной производительности метал-

лургических агрегатов, совершенствованием сортамента выпускаемой 

металлопродукции и повышением ее качества, что обеспечивает сокраще-

ние удельных расходов металла, энергоресурсов и трудовых затрат. В 

результате масштаб производства даже металлоемких готовых изделий 

увеличивается при отсутствии роста выплавки стали [1] . 

Наряду с уменьшением расхода металла имеется проблема, связанная 

с потерями при производстве. Одна из проблем – это додувки при 

производстве стали, на которых снижается производительность агрегата и 

ухудшается качество стали. 

Основной причиной додувок являются нестабильный состав 

металлошихты, различные колебания температуры загружаемой шихты 

[1]. 

Основные виды додувок осуществляются по температуре (~ 44 %). 
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Для определения влияния на температуру металла различных 

факторов проведены статистические исследования паспортов плавок КЦ 

ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог»  

 Физическое тепло жидкого чугуна вносит в конвертерную ванну 

около 50-54 % всего тепла. Следовательно, при увеличении температуры 

заливаемого чугуна должно наблюдаться увеличение температуры ванны. 

Зависимость Т металла на первой повалке от температуры чугуна 

(рисунок 1.) представлена уравнением:  

101.0;121.052.1425  rTT ЧМ , (1) 

где ТМ  – температура металла на первой повалке, °С; 

ТЧ  – температура заливаемого в конвертер чугуна, °С. 
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Рис 1 – Зависимость температуры металла  

на первой повалке от температуры чугуна 

 

Влияние количества заливаемого чугуна на температуру металла на 

первой повалке (рисунок 2) выражается уравнением: 

06.0;193.155.1494  rQTМ , (2) 

где Q ─ количество заливаемого чугуна, %. 

 

ТЧ, °С 

ТМ, °С 
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Рис 2 – Зависимость температуры металла 

на первой повалке от количества чугуна. 

 

 Выявлена также зависимость температуры металла от содержания Mn 

в чугуне: с увеличением содержания марганца в чугуне уменьшается 

температура металла (рисунок 3): 

  09.0;634.3711.1602  rMnT ЧМ , (3) 

где [Mn]Ч ─ содержание марганца в чугуне, %. 
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Рис 3 – Зависимость температуры металла на первой  

Повалке от содержания Mn в чугуне. 
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 С уменьшением количество лома в завалке повышается температура 

металла на первой повалке (рисунок 4). Это связано с тем, что лом 

является охладителем плавки, на его растворение затрачивается 

определенное количества тепла. Эта зависимость выражается уравнением 

регрессии: 

06.0;248.124.1615  rPTМ , (4) 

где Р  – доля лома в металлошихте, %. 
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Рис 4 - Зависимость температуры металла на первой повалке 

от количества загружаемого лома. 

 

 Скрап поступает в завалку с определенной степенью 

зашлакованности и его охлаждающая способность больше, чем у чистого 

лома. Все это способствует тому, что с увеличением количества 

зашлакованного скрапа в завалку наблюдается снижение температуры 

металла (рисунок 5). Эта зависимость выражается уравнением: 

06.0;972.076.1585  rPT CМ , (5) 

где РС  – доля скрапа в металлозавалке, %. 

«Козловой» лом влияет несколько иначе. С увеличением количества 

загружаемого «козлового» лома наблюдается повышение температуры 

металла (рисунок 6). Все эти зависимости подтверждают, что фактически 

козловой лом не выполняет свою функцию охлаждения и наряду с этим 

увеличивается число додувок. Так как при отборе пробы не оплавленный 

лом увеличивает отвод тепла, за счет охлаждающего эффекта и составляет 

ТМ, °С 

Р, % 
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1400-1500 кДж/кг, как у металлолома. Вследствие чего приходится 

производить додувку по температуре с перегревом плавки [3].  
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Рис 5 – Зависимость температуры металла на первой повалке от 

количества загружаемого зашлакованного скрапа. 

 

Выражение этой зависимости показано следующим уравнением: 

09.0;007.161.1575  rPT KМ , (6) 

где РК  – доля «козлового» лома в металлошихте, %. 
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Рис 6 – Зависимость температуры металла на первой повалке  

 от количества загружаемого «козлового» лома. 
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Для проведения конвертерной плавки в среднем необходимо 

количество тепла равное 285641 МДж из них наибольшее количество 

прихода дает физическое тепло чугуна, который поступает из доменного 

цеха и равное 50,85% и в том числе физическое тепло доменного шлака, 

который попадает в конвертер из миксера и вносит около 0,6 % тепла в 

конвертер[4]. 

 На долю химического тепла приходится 34,78% прихода тепла, 

однако при переработке чушкового чугуна появляется дополнительное 

количество тепла. Так, при переработке чушкового чугуна массой 10 т, 

такого же химического состава как передельный чугун дополнительно 

вносится: 

[C] = 1.1 – 0.2 = 0.9 % = 378 кг [C] 

[Si] = 0.23 – 0.08 = 0.15 % = 63 кг [Si] 

[Mn] = 0.46 – 0.46 = 0 

[P] = 0.06 – 0.04 = 0.02 % = 8.4 кг [P] 

 

Что дает за счет химических реакций приход тепла: 

 
хим

ччQ ..  = 14770  0.9 + 26970  0.15 + 21730  0.02 = 17773 кДж 

 

То есть на 1 тонну чушкового чугуна поступает в ванну конвертера 

дополнительно 17773 кДж. Охлаждающий эффект же чушкового чугуна 

несколько больший чем у простого лома, так как он более мелкий и 

площадь взаимодействия несколько больше чем у лома. 

 

Таблица 1 - Количество тепла отдаваемой плавке металлодобавкой 

 

Наименование Лом (1т) Чушковый чугун (1т) 

Теплоемкость 714 кДж 2256 кДж 

Охлаждающий эффект - 1,45 мДж - 1,8 мДж 

Всего - 0,736 мДж 0,456 мДж 

 

Разница в приходе тепла составляет 1,192 мДж на 1т чушкового 

чугуна, убрать эту разницу мы можем, наиболее экономически выгодно, 

известняком СаСО3 у которого охлаждающий эффект составляет 1207 кДж 

на 100 кг. Но, так как реакционная способность очень низкая, то известняк 

не успевает полностью прореагировать. Поэтому его необходимо для 

охлаждения на 30-40% больше. То есть для охлаждения такого количества 

прихода тепла от чушкового чугуна необходимо добавлять в плавку 130-

140 кг СаСО3. 
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Наряду с чушковым чугуном используется стальной скрап, который 

имеет загрязнение от 5 до 40%, что негативно влияет на приход тепла.  

Теплоемкость лома составляет [3] 0,17 кКал/кг, что в переводе будет 

составлять 0,714 кДж/кг. А из теплоты образования и процентного 

содержания химических веществ в шлаке, из скрапа можно вычислить 

количество теплоемкости скрапа: 

 FeO = 23,32 кДж  

 Fe2O3 = 23,86 кДж 

 CaO = 168,72 кДж 

 SiO2 = 108,51 кДж 

 MgO = 49,97 кДж 

 Al2O3 = 88,83 кДж 

 MnO = 40,08 кДж 

  S = 0,133 кДж 

 

 503 кДж 

 

Из этого видно, что теплоемкость лома: Сл = 714 кДж/т, а 

теплоемкость скрапа: Сск = 503 кДж/т. 

 

 И тогда становится очевидным, что плавки идут со скрапом более 

холодные. Так как количество скрапа при погрузке в среднем составляет 

10 т на плавку, то можно подсчитать количество потерянного тепла из-за 

малой теплоемкости и огромного охлаждающего эффекта. Так, у лома он 

колеблется в пределах 1400-1500 кДж/кг, а у скрапа 1600-1800 кДж/кг в 

работе [4]. Количество в скрапе шлака составляет 20 % , тогда приход 

тепла с 1 тонны составит: 

 Сскр = 671,8 кДж, 

 

это показывает, что теплоемкость скрапа меньше чем у лома на 42,2 

кДж на тонне. Наряду с этим наблюдается резкое увеличение 

охлаждающего эффекта лома (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Охлаждающий эффект лома и скрапа 

 

Наименование Лом 1т Скрап 1т 

Теплоемкость 714 кДж 671,8 кДж 

Охлаждающий эффект - 1,45 мДж - 1,7 мДж 

Всего - 0,736 мДж - 1,028 мДж 
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Разница составляет 0,292 мДж на 1 т металлолома и ее необходимо 

перекрывать. Наиболее целесообразно в данном случае добавление 

молотого коксика в продувку. Содержание углерода в коксике составляет 

85% [2] и соотношение СО и СО2 составит 80% к 20%. Так как у коксика 

меньшая плотность чем у шлака, то тогда он перейдет в газообразное 

состояние. Тогда: 

кДж0.292QQ хим

с

физ

газ  , 
(7) 

Откуда: кДжхим
сQ     29.2  кДж

физ
газQ     262.8


 

через формулу: 

   
2

22032.1 COCOср

физ

газ ggtQ  , (8) 

tср = 1500 °С – средняя температура газов на плавке. 

 

Тогда для образования такого количества тепла необходимо 104,65 

кг углерода или в пересчете можно утверждать, что на каждую тонну 

скрапа необходима добавка молотого коксика в количестве 120кг на 

тонну.  

На долю козлового скрапа приходится 8% из всех плавок. В анализе 

этих плавок замечается тенденция, что при увеличении количества 

козлового скрапа возрастает температура на первой повалке. Это связано 

в основном с тем, что скрап не полностью проплавляется. При 

одинаковой шихтовке выход металла в слитки уменьшается, так при 

обычной шихтовке выход стали составляет 146,9 т, а при переработке 

козлового скрапа масса стали в среднем составляет 141,6 тонн, что 

подтверждает полное растворение козлового скрапа. В процессе 

растворения скрапа идет поглощение тепла с таким же как у 

металлического лома теплоотводом 1400-1500 кДж/кг, а теплоемкость 

его ниже чем у лома. Поэтому во избежание додувок по температуре 

необходимо перегревать ванную конвертера на 20-30 
0
С. Что влияет на 

окисленность металла и количество растворенного азота в металле. 

Из всего вышесказанного следует, что при переработке 

металлолома разных категорий необходимо вводить изменения в 

технологии плавки. Так, при переработке чушкового чугуна, необходимо 

применять дополнительный охладитель, в частности, на каждую тонну 

чушкового чугуна добавляем 130-140 кг СаСО3. Что сокращает 

количество додувок по углероду и перегрева плавки. С применением 

номограммы зависимости содержания кремния в чугуне и расхода 
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извести и добавкой известняка 130-140 кг на 1т чушкового чугуна 

плавка выходит на заданную температуру в 85 % плавок, что 

увеличивает выход годного металла. 

При переработке скрапа также выявлена четкая зависимость 

количества скрапа и температуры на первой повалке, и из всех 

обработанных данных следует, что при переработке скрапа необходима 

добавка теплоносителей, в частности молотого коксика. 

Расход молотого коксика составляет 120 кг на 1т скрапа из 

приведенных выше расчетов. Тогда плавка выходит при соблюдении 

всех режимов плавки в работе [2] на температуру равную 1610
0
С и 

количество углерода от 0,06 – 0,015 % (что соответствует 0,5 % 

производимых сталей конвертерного цеха). Это дополнение коксика 

приводит к 75 % сливам с одной повалки  

Козловой лом составляет 8 % от всей массы плавок и фактически 

мы не можем спрогнозировать плавку так как неизвестна химия 

козлового скрапа и она может колебаться в очень огромных пределах 

(так, [С] = 3-5%) и козловой скрап может иметь несколько слоев с 

разным химическим составом. Наиболее целесообразно такой скрап 

подвергать огневой резке для измельчения козлового скрапа и его 

проплавления в конвертере. Тогда можно прогнозировать поведение 

козлового скрапа. А в случае отсутствия огневой резки необходимо 

перегревать металл на 20-30
0
С. 
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УДК 699.296 

 

ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ПЛАВКА СПЛАВУ Zr1%Nb НА 

ОСНОВІ МАГНІЄТЕРМІЧНОГО ЦИРКОНІЮ ІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

СИРОВИНИ 

 

Ю.С. Стаднік, М.М. Пилипенко,А.О. Дробишевська 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій 

Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний 

інститут" НАН України, м. Харків 

 

Проведено дослідження процесів рафінування губки магнієтермічного 

цирконію методами електронно-променевої плавки (ЕПП), одержано 

дослідні зразки цирконію. Оптимізовано процеси виплавки сплаву Zr1%Nb 

на основі магнієтермічного цирконію вітчизняного виробництва. 

Досліджено структуру, хімічний склад, термодесорбцію, твердість та 

мікротвердість зразків сплаву Zr1%Nb, отриманих методами ЕПП при 

різних режимах та проведено їх порівняння. 

 

Проведено исследование процессов рафинирования губки 

магниетермического циркония методами электронно-лучевой плавки 

(ЭЛП), получены опытные образцы циркония. Оптимизированы процессы 

выплавки сплава Zr1%Nb на основе магниетермического циркония 

отечественного производства. Исследованы структура, химический 

состав, термодесорбции, твердость и микротвердость образцов сплава 

Zr1%Nb, полученные методами ЭЛП при разных режимах и проведено их 

сравнение. 

 

The investigation of refining process of magnesium-thermal zirconia by 

electron-beam melting (EBM) is carried out, and experimental samples of 

zirconium are obtained. The processes of smelting Zr1%Nb alloy on the basis of 

magnetically based zirconium of domestic production are optimized. The 

structure, chemical composition, thermosorbtion, hardness and microhardness 

of samples of Zr1%Nb alloy obtained by EBM methods at different modes are 

investigated and compared. 

 

Проблема збільшення технічного ресурсу роботи ядерного палива та 

підвищення терміну експлуатації матеріалів активної зони реакторів є 

однією з найбільш актуальних на сьогоднішній день. Перспективним 

напрямком вирішення даної проблеми є застосування сплаву Zr1%Nb на 

основі магнієтермічного цирконію для подальшого виробництва 
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цирконієвих виробів та застосування їх в конструкціях і технологіях 

виготовлення елементів активної зони атомних реакторів [1, 2]. Перехід на 

хлоридно-магнієву схему виробництва цирконієвої губки передбачає 

розробку технології і введення в експлуатацію виробництва цирконієвих 

сплавів та виробів. 

Дослідження по рафінуванню дослідних зразків губки 

магнієтермічного цирконію показали ефективність методу електронно-

променевої плавки (ЕПП) для одержання якісних злитків цирконію ядерної 

чистоти. При електронно-променевій плавці активно проходять процеси 

рафінування. Випаровування металічних домішок визначається 

температурою плавлення цирконію, тому ті домішки (Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, 

Cu, Ca та ін.) температура плавлення яких нижче температури плавлення 

цирконію, у процесі електронно-променевої плавки випаровуються [3]. 

Вміст домішок в магнієтермічному цирконії після подвійної ЕПП 

задовольняє вимоги стандарту ASTM В350 на цирконій для ядерного 

застосування (таблиця). 

Таблиця Вміст домішок в губці цирконію після подвійної ЕПП, мас. % 

Домішка Зразок Zr 
ASTM 

В350 
Домішка Зразок Zr 

ASTM 

В350 

Nb 0,00005 - B <0,00001 0,00005 

Hf 0,10 0,010 Be <0,00001 - 

Cd <0,00001 0,00005 Fe 0,035 0,15 

Si 0,0006 0,0120 Cr 0,00045 0,020 

Al 0,0001 0,0075 O 0,14 - 

Ni 0,007 0,010 C 0,008 0,027 

Cu 0,00002 0,0050 N 0,0009 0,0080 

Ca <0,0001 - F 0,00015 - 

Mn 0,00002 0,0020 Mo <0,0005 0,0050 

Pb <0,0001 - Li <0,00001 - 

Ti 0,0092 0,0050 Cl 0,0001 0,010 

 

Для оптимізації процесу ЕПП були проведені дослідні плавки при 

різних параметрах, з метою дослідження впливу вакуумних умов і 

потужності електронних променів на вміст і розподіл домішок в злитках 

сплаву Zr1%Nb, які отримано із магнієтермічного цирконію. 

При різних режимах, з різними потужностями і вакуумом при ЕПП 

були отримані злитки сплаву Zr1%Nb для проведення досліджень по 

впливу режимів плавки на властивості сплаву Zr1%Nb з метою отримання 

оптимальних параметрів ЕПП сплаву. Режими проведених плавок сплавів 

були такими: 
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- при прогріванні зразків тиск в камері знаходився у межах (6-8)∙10
-4

 

мм рт.ст., питома потужність при цьому складала 0,20-0,22 кВт/см
2
; 

- при плавці тиск в камері був у межах (8,0-60)∙10
-5

 мм рт.ст., питома 

потужність – 0,28-0,48 кВт/см
2
. 

Дослідження мікротвердості зразків сплаву Zr1%Nb, отриманих при 

різних режимах, показали, що збільшення потужності при ЕПП при 

однакових вакуумних умовах призводить до зниження значення величини 

мікротвердості і вмісту кисню в зразках (рис. 1). Плавка при однакових 

потужностях, але при різних вакуумних умовах показує менші значення 

мікротвердості при плавці у кращих вакуумних умовах, тобто при більш 

високому вакуумі, що показано на рис.°2. 

Проведення подвійного ЕПП сприятливо впливає на підвищення 

якості зливків сплаву Zr1%Nb, тобто зниження вмісту домішок і 

зменшення твердості зразків (рис. 3). Наприклад, зразок сплаву після 

проведення ЕПП володіє твердістю 2250 МПа, після повторної ЕПП – 

1700°МПа, що задовольняє вимоги ТУ на сплав цирконію з 1% ніобію – 

1500-1700 МПа. 

Так само відбувається із вмістом кисню у сплаві: вихідний зразок із 

вмістом кисню 0,22°мас.% після ЕПП має 0,18°мас.% кисню, повторний 

переплав знижує вміст кисню у сплаві Zr1%Nb до 0,14°мас.%. На рис. 4 

показано узагальнені дані залежності твердості зразків сплаву Zr1Nb від 

вмісту кисню. Використовування цих даних може бути корисним при 

визначенні вмісту кисню в сплаві по даним твердості. 

 

 
Рис.°1°Зміна мікротвердості зразків цирконію після ЕПП в залежності від 

питомої потужності 
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Рис.°2°Залежність величини мікротвердості зразків цирконію від величини 

вакууму 

 

 
Рис. 3 Вплив кількості переплавів на твердість злитків 

 

 
Рис. 4 Залежність твердості зразків сплаву Zr1Nb від вмісту кисню 

 

Мікроструктура магнієтермічного цирконію після плавки на установці 

електронно-променевої плавки представлена на рис. 5. Як видно із знімків, 

мікроструктура магнієтермічного цирконію близька до мікроструктури 

йодидного цирконію. Ті ж крупні зерна, чисті межі і такий же набір 

кольорів при розгляді зерен цирконію в поляризованому світлі.  
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Рис. 5 Мікроструктура магнієтермічного цирконію після ЕПП 

 

Вимірювання мікротвердості при навантаженні 100 г дають величину 

рівну або трохи вище за величину для йодидного цирконію рівну 900-1150 

МПа. Величина твердості магнієтермічного цирконію після електронно-

променевої плавки складає 1350-1450 МПа. Це трохи вище ніж 

електролітичного цирконію після плавки електронним променем. Мабуть 

позначається підвищений вміст кисню в магнієтермічному цирконії. 

Дослідження термодесорбції з цирконієвої губки після ЕПП показало, 

що форма кривих схожа на криві для вихідних матеріалів, тільки значно 

менша кількість газів, що виділяються [4]. А також відсутній другий 

максимум (при температурі 650°С) на кривих термодесорбції, який 

пов'язаний з присутністю залишкової кількості хлориду магнію у 

цирконієвій губці(рис. 6).  

Кількість газів, що виділилися, становить 0,05 % від загальної маси 

зразків для вихідної губки і 0,001% для губки після переплаву. Характер 

термодесорбції зі сплаву Zr1%Nb подібний процесу газовиділення із 

цирконію після плавки в електронно-променевій печі. 
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б 

Рис.6 Термодесорбція цирконієвої губки у вихідному стані (а) та після 

плавки (б) 

За результатами проведених досліджень встановлено, що для 

гарантованого отримання злитків сплаву цирконію з 1% ніобію методом 

ЕПП, згідно з технічними умовами на сплав, необхідно проводити плавку 

при високому вакуумі, застосовувати подвійний ЕПП, проводити контроль 

спектрів залишкових газів у камері при проведенні плавки, збільшувати 

питому потужність для зменшення вмісту домішок проникнення. 

Показано, що проведення плавок з оптимальними технологічними 

параметрами дозволяють отримувати зразки сплаву Zr1%Nb які по 

хімічному складу, структурі та даних дослідження твердості та 

мікротвердості відповідають сучасним вимогам реакторного виробництва. 
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УДК 669.15.74.-194-15.669.17 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ХОРОШЕГО СОЧЕТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ОБРАБОТКАМИ, 

ВКЛЮЧАЮЩИМИ НАГРЕВ В МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ 

ТЕМПЕРАТУР 
 

Л.С. Малинов, В.Л. Малинов, Д.В. Бурова 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

г. Мариуполь 

 

Узагальнено результата робіт по отриманню доброго поєднання 

механічних властивостей в сталях різних структурних класів обробками, 

що включають нагрівання в межкритический інтервал температур, за 

рахунок отримання багатофазних структур, однією з основних складових 

яких, є метастабільний аустеніт. 

 

Обобщены результаты работ по получению хорошего сочетания 

механических свойств в сталях различных структурных классов 

обработками, включающими нагрев в межкритический интервал 

температур, за счет получения многофазных структур, одной из основных 

составляющих которых является метастабильный аустенит. 

 

The results of work to obtain good combination of mechanical properties 

in steels of various structural classes by treatments, including heating in the inter-

critical temperature interval, due to the receipt of multi-phase structures, one of 

the main components of which is a metastable austenite summarized. 

 

Введение 

Одним из важнейших направлений современного материаловедения 

является создание сплавов с метастабильной структурой, способной под 

влиянием внешних воздействий к самоорганизации (самотрансформации) 

1-3, что позволяет им иметь свойства существенно более высокие, чем 

обычно достигаемые в настоящее время. Этому направлению положили 

начало работы И.Н.Богачева и Р.И. Минца в середине прошлого века, 

предложивших в сплавах на основе железа, меди и титана получать 

метастабильные твердые растворы, претерпевающие в процессе испытаний 

механических свойств или эксплуатации мартенситные превращения 1, 2. 

Это принципиально отличалось от общепринятого их использования при 

проведении упрочняющих обработок сплавов на стадии изготовления 

изделий. Указанные работы стали основой изучения в материаловедении 
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динамических процессов, развивающихся в материалах под нагрузкой, и 

использованию их для повышения свойств сплавов. 

Большинство исследований, выполненных к настоящему времени, 

посвящено разработке и изучению высоколегированных сталей и чугунов, 

имеющих преимущественно структуру метастабильного аустенита, 

претерпевающего при нагружении деформационные мартенситные 

превращения и динамическое старение. Такие сплавы предложено 

рассматривать в качестве адаптационных материалов 3. 

В работах 4-6 на основании обобщения результатов многочисленных 

исследований предложено перспективное инновационное направление по 

получению в сплавах на железной основе многофазных структур 

(мартенсит, бейнит, феррит, карбиды и  другие упрочняющие фазы, а также 

их разнообразные сочетания), одной из основных составляющих которых 

является метастабильный аустенит, претерпевающий динамические 

деформационные превращения при нагружении. Для получения высокого 

уровня свойств его количеством и стабильностью необходимо управлять с 

учетом исходных химического, фазового состава и условий нагружения. 

При этом важно также использовать сочетание различных известных 

механизмов упрочнения и сопротивления разрушению (дислокационный, 

зернограничный, субзеренный и др.). Такой подход существенно расширяет 

представления о необходимости получения метастабильного аустенита в 

структуре нелегированных, низко- и  среднелегированных сталей, чугунов и 

наплавленного металла. Метастабильный аустенит рассматривается как 

важнейший внутренний ресурс сплавов, позволяющий существенно 

повысить их свойства, уменьшить, или в ряде случаев исключить 

полностью, дорогие легирующие элементы, используемые для этой цели 4-

6. Последнее играет важную роль в ресурсосбережении. Одним из способов 

получения хорошего сочетания свойств является использование 

возможностей термической обработки сталей с нагревом в межкритический 

интервал температур (МКИТ) (Аc1 – Аc3). Закалка из МКИТ широко 

применяется лишь для низкоуглеродистых сталей глубокой вытяжки. Для 

сталей других составов и назначения термообработки с нагревом в МКИТ 

применяются крайне редко из-за немногочисленности данных в литературе 

о их влиянии на структуру и свойства. Это делает актуальными дальнейшие 

исследования по изучению структуры и свойств различных 

конструкционных сталей, применяемых в промышленности, и 

наплавленного металла с целью отработки рациональных режимов 

различных видов термообработки с более низких температур , чем принято в 

настоящее время температур, что должно обеспечить получение хорошего 

сочетания механических свойств и энергосбережение.  
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Постановка задачи исследований 

В данной работе ставилась задача обобщить результаты исследований 

автора с сотрудниками и других работ по получению хорошего комплекса 

механических свойств в конструкционных сталях различного химического 

состава и назначения за счет получения многофазных структур с 

метастабильным аустенитом обработками, включающими нагрев в МКИТ 

Методика проведения экспериментов 

Проводили дюрометрические, металлографические исследования, 

испытания механических свойств. Фазовый состав определяли методом 

рентгеновского анализа с использованием дифрактометра ДРОН-4. 

Оценивалась износостойкость при, абразивном воздействии.  

Результаты исследований  

Обычно для увеличения остаточного аустенита в структуре 

легированных сталей применяют закалку с повышенных температур. 

Однако это в ряде случаев не желательно, т.к. вызывает рост зерна. 

Получить необходимое количество аустенита в структуре удается 

термообработкой, включающей закалку (в том числе изотермическую и 

прерывистую) с нагревом в межкритический интервал температур 

(МКИТ). Такая термообработка применяется для повышения ударной 

вязкости сталей, содержащих 6-9 % Ni, используемых в криогенной 

технике. Закалка с нагревом в МКИТ для получения в структуре аустенита, 

называемого вторичным, или ревертированным, существенно повышает 

сопротивление разрушению низкоуглеродистых марганцевых сталей с 8 % 

Mn, что было показано еще в работе [7] и подтверждено боле поздними 

исследованиями применительно к подобным марганцевым сталям, более 

сложного химического состава. Следует отметить, что зачастую при 

рассмотрении факторов, влияющих на механические свойства 

марганцевых сталей, термообработанных с нагревом в межкритический 

интервал температур, не учитывают стабильность вторичного аустенита по 

отношению к деформационному превращению, протекающему при 

нагружении при испытании механических свойств. В работе [8] приведены 

данные испытаний на кручение образцов сталей 03Г4АФ и 03Г7АФ после 

закалки с 900 
о
С и нагрева в МКИТ на 630 

о
С 1 ч. Предел прочности и 

относительный сдвиг при кручении возросли в стали 03Г4АФ, 

соответственно, до 700 МПа и 45 %, а в 03Г7АФ до 920 МПа и 85 %. Из 

полученных в этой работе результатов исследований следует, что в стали 

03Г7АФ в результате протекания превращения вторичного аустенита, 

образовавшегося при высоком отпуске, в мартенсит деформации (вт  ) 

при кручении наблюдается более высокий уровень прочности по 

сравнению с 03Г4АФ, в которой количество вторичного аустенита не 

превышает 5 %.  
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Проведены исследования по применению одного из вариантов такой 

термообработки с предварительным нагревом в МКИТ, в котором 

присутствуют   +К) для сталей 10Х14Г2 мартенситного и 

10Х14Г6Д2М мартенситно-аустенитного классов [9]. Образцы 

исследованных сталей нагревали в МКИТ (640-720 
о
С), выдерживали в нем 

в течение 30-120 мин, после чего переносили в печь, нагретую до 1100 
о
С, 

выдерживали 3-5 мин, охлаждали в масле и отпускали при 200 
о
С 1 ч. По 

сравнению с обычной закалкой от 1100 
о
С термическая обработка по 

предложенному режиму вызывает стабилизацию аустенита и уменьшает 

количество образующегося при закалке мартенсита. Это обусловлено 

обогащением аустенита Mn, C, N и Cu в результате их перераспределения 

между - и -фазами в процессе выдержки в МКИТ. В условиях 

последующего кратковременного нагрева до 1100 
о
С, обеспечивающего 

завершение    превращения, но исключающего гомогенизацию 

аустенита, в нем сохраняются участки, обогащенные 

аустенитообразующими элементами. Одновременно из феррита образуется 

аустенит с пониженным содержанием этих элементов. При закалке 

обедненные участки аустенита претерпевают превращение в 

низкоуглеродистый мартенсит, а обогащенные – в мартенсит с 

повышенным содержанием углерода или сохраняются непревращенными. 

После термообработки с предварительным нагревом в МКИТ при 

повышении температуры с 640 до 720 
о
С 1 ч в стали 10Х14Г6Д2М 

количество остаточного аустенита возрастает от 30 до 45 %. При этом 

повышается также его стабильность по отношению к деформационному 

мартенситному превращению. В результате снижаются механические 

свойства по сравнению с уровнем, достигнутым после предварительного 

нагрева в МКИТ на 640 
о
С 1 ч. Повысить прочностные свойства при 

сохранении достаточной пластичности в случае повышенного количества 

остаточного аустенита позволяет последующая холодная пластическая 

деформация со степенями 10-15 %, проводимая перед низким отпуском. В 

стали 10Х14Г2, значительно менее легированной марганцем, 

термообработка, включающая нагрев и выдержку в МКИТ (640-720 
о
С), 

приводит к образованию 9 % аустенита, который при испытании 

механических свойств также превращается в мартенсит деформации. 

превращения. Закалка исследованных сталей переходного и мартенситного 

классов непосредственно из МКИТ (без последующей кратковременной 

аустенитизации) приводит к получению сравнительно невысоких 

прочностных свойств и повышенной пластичности, что обусловлено 

уменьшением количества мартенсита и образованием 

вторичного аустенита. Термообработка рассматриваемых сталей с 

предварительным нагревом в МКИТ одновременно повышает 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

217 
 

прочностные и пластические свойства. Это можно объяснить 

измельчением зерна в результате перекристаллизации, увеличением 

дисперсности мартенсита, а также образованием аустенита и протеканием 

деформационного мартенситного[9]. 

Способ термообработки, предусматривающий нагрев в МКИТ, 

кратковременную аустенитизацию, закалку и низкий отпуск, был 

применен к марганцевым сталям 20Г7СТ и 20Г7С2Т мартенситного класса 

и показал, как и в предыдущем случае, свою эффективность [10].  

В работе 11. приведены результаты определения механических 

свойств малоуглеродистых низколегированных сталей 14Г2, 20ГЛ, 20ГФЛ 

после закалки с нагревом в МКИТ и низкого отпуска (табл. 1).  

 

Таблица 1 Механические свойства сталей 14Г2, 20ГЛ, 20ГФЛ после 

закалки из МКИТ и низкого отпуска 11. 

 

Сталь 
Режим 

термообработки 
0,2, МПа в, МПа ,% ψ,% 

KCU, 

МДж/м
2
 

14Г2 
760 ºС, 60 мин, в,  

о. 250 º С, 60 мин 
950 1070 12 38 0,58 

20ГЛ 
760 ºС, 60 мин, в,  

о. 300 º С, 60 мин 
1050 1280 12 47 0,74 

20ГФЛ 
780 ºС, 60 мин, в,  

о. 300 º С, 60 мин 
1090 1250 15 51 0,78 

Примечание: в – охлаждение в воде; о – отпуск 

 

После такой обработки в исследованных сталях получен уровень 

механических свойств, соответствующий таковому у среднеуглеродистых 

улучшаемых сталей. Режимами нагрева в МКИТ и отпуска механические 

свойства можно корректировать в нужном направлении, Следует 

подчеркнуть, что после закалки из МКИТ в отличие от обычной закалки 

образуется мартенсит с широким спектром содержания углерода. 

Кристаллы мартенсита, имеющие его повышенную концентрацию, 

обладают высокой прочностью, другие – низкоуглеродистые отличаются 

более высокой пластичностью. Важную роль играет метастабильный 

аустенит, несмотря на его небольшое количество ( 10%). Он, 

располагаясь по границам реек мартенсита, повышает сопротивление 

разрушению. Кроме того, превращение остаточного аустенита в мартенсит 

при нагружении в процессе определения механических свойств позволяет 

реализовать эффект ПНП ( пластичность, наведенная превращением). 

Определенную роль в повышении пластичности играет феррит, 

сохранившийся в структуре и содержащий меньше углерода и азота, 
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перешедших из него в аустенит при выдержке в МКИТ. Закалка из МКИТ 

и низкий отпуск требуют меньше энергозатрат, чем улучшение по 

типовому режиму. При необходимости исключить феррит из структуры 

поверхностного слоя, например, для повышения его износостойкости, 

может быть применена закалка ТВЧ с нагревом в аустенитную область 

12. 

Определение механических свойств стали 25ХГ2СФР показали, что 

закалка с нагревом в МКИТ на 790 
о
С, 60 мин и отпуск при 250 

о
С, 60 мин 

позволяют получить почти такие же прочностные свойства, как после 

типовой закалки из аустенитной области (900 
0
С, 20 мин) и аналогичного 

отпуска, при более высоких характеристиках пластичности и ударной 

вязкости (табл. 2) [13].  

 

Таблица 2 Механические свойства стали 25ХГ2СФР после различных 

режимов термообработки, в том числе с нагревом в МКИТ [13] 

 

№ 

п/п 

Режимы 

термообработки* 
0,2, МПа В, МПа , % , % 

КСV, 

МДж/м
2
 

1 
З. 900 

о
С, 20, 

О. 250
о
С, 60 

1275 1420 10 57 0,36 

2 
З. 790 

о
С, 20, 

О. 250 
о
С, 60 

1230 1385 11 56 0,35 

3 
З. 790 

о
С, 40, 

О. 250 
о
С,60 

1250 1395 13 57 0,36 

4 
З. 790 

о
С, 60, 

О. 250 
о
С, 60 

1275 1430 15 60 0,40 

5 
З. 790 

о
С, 90, 

О. 250 
о
С,  60 

1240 1407 16 62 0.50 

6 З. 790 
о
С, 60, в/в 1247 1415 13 59 0,43 

7 

З. 790 
о
С, 60, 

950 
о
С, 3, 

О. 250 
о
С, 60 

1320 1490 14 60 0,41 

*З. - закалка, О. - отпуск,  - выдержка в мин, в/в – охлаждение в воде до 

450 
о
С, а затем на воздухе. 

 

Прерывистая закалка из МКИТ с 790 
о
С, 60 мин в воде до 400

 0
С, а 

затем на воздухе, дает близкие результаты. Нагрев на 790 
0
С (выдержка 

60 мин), последующая аустенитизация при 950 
о
С, 3мин, охлаждение в 

воде и отпуск при 250 
о
С, 60 мин обеспечивают более высокие 

прочностные свойства при достаточной пластичности (табл. 2).  
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Определение фазового состава после термообработки с нагревом в 

МКИТ показывает, что при увеличении выдержки с 20 мин до 60 мин 

количество феррита в структуре снижается с 20 до 13 %, а доля 

остаточного аустенита соответственно возрастает. Основной структурой 

после закалки является дисперсный мартенсит, в котором содержание 

углерода и марганца не одинаково вследствие появления перед 

охлаждением в воде аустенитных участков, обогащенных этими 

элементами. Присутствие карбидов (карбонитридов) ванадия в структуре 

обеспечивает ее мелкозернистость. Карбиды ванадия являются 

упрочняющей фазой, способствующей получению повышенных 

прочностных свойств. Важную роль играет метастабильный остаточный 

аустенит. Располагаясь по границам реек мартенсита, он препятствует 

разрушению. Согласно рентгеновским данным, количество остаточного 

аустенита уменьшается с 10 % (после термообработки) до 4 % в зоне 

равномерной деформации при испытаниях образцов на растяжение, что 

свидетельствует о протекании динамического деформационного 

мартенситного превращения, повышающего временное сопротивление и 

пластичность стали. Определенную роль в повышении пластичности 

играет равномерно распределенный в структуре феррит, содержащий 

меньшее количество углерода и азота, чем при обычной закалке.  

При больших выдержках, чем 60 мин, наблюдается некоторое 

снижение прочностных свойств при дальнейшем повышении пластичности 

и ударной вязкости. Это обусловлено переходом стали от неравновесных 

условий к более равновесным, что сопровождается уменьшением 

количества аустенита в структуре, снижением в нем концентрации 

углерода и азота, и уменьшением после закали мартенсита повышенной 

твердости. В структуре также возрастает доля пластичного феррита. После 

прерывистой закали фазовый состав и микроструктура близки таковым, 

полученным после термообработки с нагревом на 790 
о
С и выдержки 

60 мин. Фазовый состав исследованной стали после комбинированного 

нагрева (МКИТ и кратковременная аустенитизация) отличается тем, что 

отсутствует феррит. Вместо него после закалки присутствует 

низкоуглеродистый мартенсит, образовавшийся из аустенита, возникшего 

из феррита при кратковременной аустенитизации. С этим связано 

увеличение прочностных свойств стали и сохранение повышенной 

пластичности. Важную роль играет получение мелкозернистости и 

метастабильного остаточного аустенита. Определение механических 

свойств стали 25Х1М1Ф после термообработок с нагревом в МКИТ 

(табл. 3) подтверждают результаты, полученные на стали 25ХГ2СФ.  
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Таблица 3 Механические свойства стали 25Х1М1Ф после различных 

режимов термообработки  

 

№ 

п/п 
Режимы термообработки* 0,2,МПа В, МПа , % , % 

КСU, 

МДж/м
2
 

1 З. 900 
0
С, 20, О. 200

0
С, 60 1305 1510 8 50 0,80 

2 З. 800 
0
С, 30, О. 200 

0
С, 60 1157 1371 9 56 0.90 

3 З. 820 
0
С, 30, О. 200 

0
С,60 1286 1481 13 58 1.15 

4 З. 840С, 30, О. 200 
0
С, 60 1311 1497 10 56 0,95 

5 З. 820 
0
, 30, в/в 1320 1528 12 58 1,20 

6 
З. 820 

0
С, 30, 950 

0
С, 3, 

О. 200 
0
С, 60 

1310 1508 12 59 1,23 

*Обозначения те же, что и в табл. 2 

 

Увеличение температуры нагрева в МКИТ с 800 до 840 
0
С после 

низкого отпуска позволяет повысить прочностные свойства до уровня, 

получаемого после типовой закалки и аналогичного отпуска, при 

обеспечении более высокой пластичности и ударной вязкости. Так же, как 

у стали 25ХГ2СФР, наиболее хорошее сочетание свойств получено после 

комбинированной обработки, включающей закалку с предварительным 

нагревом и выдержкой в МКИТ, последующей кратковременной 

аустенитизацией, и низким отпуском. Близкий уровень механических 

свойств получен после прерывистой закалки из МКИТ. Причины этого 

аналогичны рассмотренным выше.  

Изучение особенностей процессов структурообразования в 

низколегированных сталях перлитного класса 40ГС и 40Г2С при нагреве и 

выдержке их в МКИТ показало, что после закалки от температур 

двухфазной области структура представляет собой мартенсит, феррит, 

аустенит и карбиды [14] .Мартенсит, образующийся в результате закалки 

из аустенита, обогащенного углеродом и марганцем после выдержки в 

МКИТ, имеет более высокую твердость (на 10-20 %), чем после обычной 

закалки. Сталь 40ГС, закаленная из МКИТ, затем была нагрета в  -область 

(выше Ас3), охлаждена в воде и отпущена при 200 
о
С 1 ч. Структура стали 

после повторной закалки состояла из пакетного мартенсита, в котором, 

согласно данным микроспектрального анализа, сохраняется созданная 

предыдущей обработкой неоднородность в распределении легирующих 

элементов. Мартенситные пакеты существенно измельчились по 

сравнению с размерами после обычной закалки. В результате повысились 

механические свойства: 0,2 = 1770 МПа, В = 2110 МПа,  = 10 %, 

 = 42 %, КCU = 0,40 МДж/м
2 
[14].  
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Хороший комплекс механических прочностных, пластических свойств 

и ударной вязкости получен в стали 30ХМА после термообработки, 

включающей предварительный нагрев и выдержку в МКИТ, последующую 

кратковременную аустенитизацию и низкий отпуск [15]. Одной из причин 

этого может быть образование тонких прослоек аустенита по границам 

мартенситных реек. Аналогичные результаты по повышению свойств 

после указанных обработок получены у стали 13ГС [16]. 

Фрактографическое изучение разрушенных ударных образцов этой стали 

показывает, что после такой термообработки их изломы имеют вязкий 

характер. Предварительный нагрев в МКИТ обеспечивает более высокую 

дисперсность микроструктуры и, соответственно, ударную вязкость, чем 

после закалки и низкого отпуска по обычному режиму. Закалка с 

кратковременной аустенитизацией и низкий отпуск, которым 

предшествует нагрев в МКИТ с небольшим превышением Ас1 и 

выдержкой 1 ч, повышает на 15-30 % абразивную износостойкость сталей 

65Г и 35ХМФЛ  

Установлено [17], что после изотермической закалки из МКИТ 

низколегированной стали 37ГС получение структуры, состоящей из  20 % 

феррита, 55-65 % бейнита и 15-25 % остаточного аустенита, 

превращающегося при испытаниях свойств в мартенсит, позволяет 

обеспечить хорошее сочетание прочности и высокой пластичности 

(в = 960 МПа,  = 36 %, равн. = 29 %), обычно не достигаемых в подобных 

сталях традиционными обработками. Для получения указанной структуры 

и свойств сталь нагревали до 780 
о
С, выдерживали 5-10 мин, охлаждали до 

400 
о
С в область бейнитного превращения и после пребывания образцов 

при этой температуре 5 мин, охлаждали на воздухе. По данным авторов 

работы [17], получение в структуре повышенного количества остаточного 

аустенита обусловлено не только перераспределением углерода и марганца 

между - и -фазами в (МКИТ) и обогащением ими последней, но также 

протеканием этого процесса при охлаждении до температуры начала 

интенсивного изотермического превращения и в процессе его развития, 

следствием чего  

Механические свойства, полученные после оптимальных режимов 

изотермической закалки с нагревом в МКИТ, для каждой из 

исследованных сталей 38ХС, 30ХГСА, 45 приведены в табл. 4.  

При выдержках 40-60 мин увеличивается до необходимого уровня 

количество и стабильность аустенита, в бейните формируется развитая 

субструктура, что обеспечивает высокий уровень пластичности и ударной 

вязкости при достаточной для многих случаев прочности. 

Кратковременную аустенитизацию целесообразно проводить при 900-



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

222 
 

950 
о
С с выдержкой 3-5 мин, что сохраняет мелкозернистость и исключает 

появление феррита в структуре после термообработки. 

 

Таблица 4 Механические свойства сталей 38ХС, 30ХГСА, 45Г после 

оптимальных для каждой из них режимов изотермической закалки с 

нагревом в МКИТ 

 

Сталь 
Режимы 

термообработки* 
0,2, МПа В, МПа , % 

КСU, 

МДж/м
2
 

 

38ХС 

З. 790 
о
С, 60, о.в. до 

350 
о
С, и.в. 40, о. вз. 

1070 1270 21 1,3 

З. 790 
о
С, 60, 950 

о
С, 5, 

о.в. до 350 
о
С, и.в. 40, 

о.вз. 

1240 1490 15 1,1 

30ХГСА 

З. 790 
о
С, 60, о.в. до 

300 
о
С, и.в. 60, о. вз. 

806 867 25 2,4 

З. 790С 
0
, 60, 950 

0
С, 5, 

о.в. до 300 
о
С, и.в. 60, 

о.вз. 

1319 1400 18 2,1 

45Г 

З. 760С 
0
, 60, о.в. до 

400 
о
С, 

и.в. 40, о.вз. 

810 920 24 1,4 

З 760С 
0
, 60, 900 

0
С, 5, 

о.в. до 400 
о
С, и.в. 40, 

о.вз 

1010 1378 14 1,2 

*о.в. – охлаждение в воде, и.в. – изотермическая выдержка, о.вз. – 

охлаждение на воздухе 

 

При выдержках 40-60 мин увеличивается до необходимого уровня 

количество и стабильность аустенита, в бейните формируется развитая 

субструктура, что обеспечивает высокий уровень пластичности и ударной 

вязкости при достаточной для многих случаев прочности. 

Кратковременную аустенитизацию целесообразно проводить при 900-

950 
о
С с выдержкой 3-5 мин, что сохраняет мелкозернистость и исключает 

появление феррита в структуре после термообработки. В результате 

возрастают прочностные свойства при некотором снижении пластичности 

и ударной вязкости.  

Полученные результаты показывают, что создание в исследованных 

сталях мелкозернистой дисперсной многофазной структуры с 
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метастабильным аустенитом позволяет реализовать в них высокую 

прочность при достаточной пластичности или высокую пластичность при 

умеренной прочности. Для этого необходимо применение нетрадиционных 

для них термообработок, включающих нагрев в МКИТ. Количество и 

стабильность остаточного аустенита за счет режимов термообработки 

должны быть оптимизированы с учетом свойств, которые необходимо 

получить. 

Показано, что в исследованных сталях при осуществлении различных 

способов термообработки нет необходимости при нагреве получать 

однофазную однородную по химическому составу структуру аустенита. 

Создание в исследованных сталях многофазной дисперсной 

микронеоднородной структуры способами термообработки, включающими 

регламентированные нагрев и выдержку в МКИТ, позволяет получить 

после нормализации, закалки и высокого или низкого отпуска, а также 

изотермической закалки хорошее сочетание прочностных и пластических 

свойств, уровень которых превышает получаемый после обычно 

применяемых способов. 

Способы термообработки с нагревом в МКИТ легко реализуемы в 

условиях производства и позволяют обеспечить энергосбережение. 

Режимы их проведения следует выбирать с учетом получения требуемых 

свойств, исходной структуры, ее дефектности, а также сечения изделий. 

Термообработка конструкционных сталей различных структурных 

классов и назначения является одним из перспективных направлений 

энерго и ресурсосбережения. 

 

Выводы 

1. Создание многофазных структур с метастабильным остаточным 

аустенитом термообработкой, включающей нагрев и регламентированную 

выдержку в МКИТ, позволяет получить в исследованных сталях хорошее 

сочетание механических свойств.  

2. Важную роль в получении хорошего сочетания прочностных, 

пластических свойств и ударной вязкости играет динамическое 

деформационное мартенситное превращение, реализующееся в процессе 

нагружения при испытаниях механических свойств. Его интенсивность 

зависит от количества и степени стабильности остаточного аустенита, 

которыми за счет режимов термообработки необходимо управлять, 

оптимизируя применительно к конкретным условиям нагружения.  
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3. При проведении термообработки для получения многофазной 

структуры, включающей мартенсит и/или нижний бейнит, небольшое 

количество карбидов и метастабильный остаточный аустенит при 

отсутствии феррита, целесообразно после нагрева и выдержки в 

межритическом интервале температур осуществлять кратковременную 

аустенитизацию. Эффективно проведение изотермической закалки по 

схеме: аустенитизация вода печь воздух, а также прерывистой 

закалки – аустенитизация вода замедленное охлаждение в бейнитном 

интервале температур. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СТУПЕНЧАТОЙ  

ЗАКАЛКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ 

СВОЙСТВ СТАЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ МНОГОФАЗНОЙ 

СТРУКТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ 

 

Л.С. Малинов 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

г. Мариуполь 

 

Наведено дані робіт автора з співробітниками та інших досліджень, 

що показують можливість підвищення властивостей сталей 

ступінчастим загартуванням без використання неекологічних розплавів 

солей і лугів. Підвищений рівень механічних властивостей або 

зносостійкост досягається отриманням багатофазної структури, в якій 

поряд з іншими складовими присутній метастабільний аустеніт і 

реалізується ефект самогартування при навантаженні. 

 

Приведены данные работ автора с сотрудниками и других 

исследований, показывающие возможность повышения свойств сталей 

ступенчатой закалкой без использования неэкологичных расплавов солей и 

щелочей. Повышенный уровень механических свойств или 

износостойкости достигается получением многофазной структуры, в 

которой наряду с другими составляющими присутствует 

метастабильный аустенит и реализуется эффект самозакалки при 

нагружении. 

 

The data of the author's work with collaborators and other studies, 

showing the possibility of increasing the properties of steels by stepwise 

quenching without using non-ecological melts of salts and alkalis are given. 

Increased level of mechanical properties or wear resistance is achieved by 

obtaining a multiphase structure in which, along with other constituents, 

metastable austenite present and the effect of self-hardening under loading 

realize. 

 

Введение 

Одним из перспективных направлений ресурсосбережения является 

повышение механических и служебных свойств сталей, Это может быть 

реализовано применением соответствующих способов или режимов 

термообработки. Однако необходим новый подход к их выбору с учетом 
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сформированной после их проведения структуры. Начатые автором еще в 

конце 60-х годов прошлого века и продолжавшиеся в течение нескольких 

десятилетий исследования, обобщенные в работах [1-3] позволили 

предложить научно обоснованный подход, лежащий в основе проведения 

обработок, повышающих свойства сплавов. Суть его заключается в том, 

что должен быть использован внутренний ресурс самих сплавов. Для этого 

необходимо получение у них многофазной микронеоднородной 

метастабильной самотрансформирующейся структуры, в которой наряду с 

другими составляющими (мартенситом, бейнитом, карбидами, ферритом и 

другими, а также их разнообразными сочетаниями) должен присутствовать 

аустенит, претерпевающий при нагружении динамическое 

деформационное мартенситное превращение (ДДМП). Рассмотренный 

выше подход основывается на высказанной и реализованной в середине 

50-х годов прошлого столетия И.Н. Богачевым и Р.И. Минцем новой 

чрезвычайно плодотворной идее. Она 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 [4-6].  

Одновременно с мартенситным превращением могут протекать 

динамическое старение мартенсита и аустенита, обусловленные 

выделением карбидов, карбонитридов, интерметаллидов, а также 

происходить изменение плотности дислокаций и диспергирование 

структуры [1-3]. В процессе динамических деформационных превращений 

происходит не только упрочнение, что было общеизвестно, но и 

релаксация напряжений, обеспечивающая повышенную 

работоспособность микрообъемов металла [1-3]. На развитие этих 

превращений расходуется значительная часть энергии внешнего 

воздействия, и, соответственно, меньшая ее доля идет на разрушение [1-3]. 

Аустенит может быть не единственной или основной структурой, а лишь 

частью ее. Необходимо управлять структурой, оптимизируя в ней 

распределение и дисперсность составляющих, количество и степень 

стабильности аустенита по отношению к развитию ДДМП, что позволяет 

получить наиболее высокий уровень механических и служебных свойств 

[1-3]. Эти положения во многих случаях не используются при выборе 

способов и режимов термообработки сталей. В данной статье рассмотрено 

их применение к проведению ступенчатой закалки. В промышленности 

применяется ступенчатая закалка низколегированных сталей в расплавах 

неэкологичных солей и щелочей. Она уменьшает вероятность коробления 

и трещинообразования. Автором предложено использовать ступенчатую 

закалку для высоколегированных сталей с целью получения у них 
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повышенного уровня свойств за счет создания многофазной структуры, в 

которой наряду с мартенситом и карбидами присутствует метастабильный 

аустенит, претерпевающий динамическое деформационное мартенситное 

превращение (эффект самозакалки при нагружении) [7]. С учетом 

исходной структуры сталей применительно к конкретным условиям 

нагружения количественное соотношение структурных составляющих (в 

том числе аустенита), их распределение необходимо оптимизировать. Это 

же относится и к развитию динамического деформационного 

мартенситного превращения. Если остаточного аустенита в структуре нет 

или мало, режим ступенчатой закалки должен быть направлен на 

получение или увеличение его количества в структуре до определенного 

уровня за счет стабилизации аустенита по отношению к образованию 

мартенсита охлаждения (т. Мн должна быть снижена). В случае 

избыточного количества остаточного аустенита в структуре необходимо 

дестабилизировать аустенит и повысить т. Мн.  Аналогичными способами 

необходимо регулировать развитие ДДМП. В работе [7] охлаждение после 

аустенитизации до температуры ступеньки осуществлено на воздухе, т. к. 

термообрабатываемые стали имели высокую устойчивость 

переохлажденного аустенита. Изотермическая выдержка проводилась в 

печи. Автором предложено охлаждение с температуры аустенитизации до 

температуры ступеньки в воде [8]. Последнее позволяет ступенчатую 

закалку реализовать не только для легированных, но и углеродистых 

сталей. В ряде случаев при повышенной устойчивости переохлажденного 

аустенита в качестве охлаждающей среды могут быть использованы 

скоростной поток воздуха, (защитного газа), водовоздушная смесь. 

Выдержка при температуре ступеньки осуществляется в печи, после чего 

изделия охлаждают на воздухе. Варьирование температурно-временных 

режимов ступенчатой закалки позволяет управлять структурой, развитием 

мартенситных превращений при охлаждении, а также нагружении и 

обеспечивать высокий уровень механических свойств. Экологически 

чистая ступенчатая закалка исключает использование расплавов солей и 

щелочей, соответственно, промывку изделий и улучшает условия труда. 

Она также позволяет снизить энергозатраты на термообработку 

высоколегированных сталей, поскольку после ее проведения во многих 

случаях отпуск, необходимый после обычной закалки, не требуется,  

 

Постановка задачи исследований 

Показать на ряде высоколегированных сталей целесообразность 

применения ступенчатой закалки для получения многофазной структуры с 

метастабильным аустенитом, количество и стабильность которого по 

отношению к ДДМП должны быть оптимизированы.для повышения всех 
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механических свойств и износостойкости, Это должно быть достигнуто без 

использования неэкологичных расплавов солей или щелочей, 

Материал и методика исследования 

В настоящей работе представлены результаты исследования 

структурно-фазового состава, абразивной и ударно-абразивной 

износостойкости высокохромистых сталей в зависимости от режимов 

термической обработки. Объектом исследования служили стали 10Х14, 

10Х14Г6, 10Г12, 30Х13, Х12М, 60X18 и 95X18, химического состав 

которых (кроме марок 30Х13 и Х12М, исследованных в работе [9]) 

приведен в табл. 1.  

В исследованиях использовались рентгеновский и 

металлографический методы. Рентгеноструктурный анализ сталей 

проводили на аппарате ДРОН-3 в железном K-излучении. Определяли 

механические свойства на растяжение, кручение и ударную вязкость. 

 

Таблица 1 Химический состав сталей 

 

Сталь 
Содержание элементов, мас. % 

Литература 
С Mn Cr Si 

10Х14 0,10 0,03 14,00 0,19 № 9 

10Х14Г6 0,10 6,26 13,75 0,26 № 9 

10Г12 0,12 11,44 - 0,13 № 10 

60Х18 0,56 0,40 17,60 0,24 № 12 

95Х18 0,97 0,90 18,30 0,26 № 12 

Примечание: во всех сталях содержалось  0,025 % S,  0,030 % P. 

 

Испытание па абразивное изнашивание осуществляли на установке, 

типа Бринелля — Хауорта. Абразивом служил кварцевый песок с размером 

частиц  0,8—1,0 мм. Ударно-абразивное изнашивание проводили при 

соударении образцов, закрепленных на вращающемся диске, с чугунной 

дробью  0,8 мм. Скорость вращения вала составляла 1350 об/мин.  

Результаты исследований 
Рассмотрим влияние ступенчатой закалки на структуру и 

механические свойства сталей, 10Х14, 10Х14Г6 [7, 9]. Первая сталь 

относится к мартенситно-ферритному, вторая -– к мартенситно-

аустенитному классам. Ступенчатая закалка проводилась после 

аустенитизации при 1000 
о
С с выдержками при температурах 100–400°

о
С в 
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течение 0,5–5 ч. Выдержка 0,5–1 ч при температурах 100 и 400 
o
С 

увеличивает количество остаточного аустенита и его стабильность. 

Повышение продолжительности выдержки от 1 до 5 ч при температурах 

300–400 
o
С в сталях с 6 % Мn уменьшает количество остаточного 

аустенита практически до нуля [9]. Такое неоднозначное влияние 

выдержки обусловлено тем, что при относительно небольшой ее 

продолжительности происходит закрепление дислокаций примесными 

атомами, снижается уровень внутренних напряжений, могут выделиться 

дисперсные специальные карбиды хрома, что упрочняет аустенит и 

стабилизирует его. Напротив, продолжительные выдержки его 

дестабилизируют за счет выделения карбидов. В стали 10Х14 повышение 

температуры изотермической выдержки от 100 до 400 
o
С 1 ч вызывает 

увеличение прочностных и пластических характеристик [9]. В случае 

наибольшего содержания в структуре остаточного аустенита (27 %) в 

10X14 достигнут высокий комплекс свойств: 0,2 = 1240 МПа, 

В = 1430 МПа,  = 11 %,  = 36 %, КСU = 1,0 МДж/м
2
, что обусловлено 

развитием мартенситного превращения при испытаниях, а также 

получением более дисперсного мартенсита. Такого уровня механических 

свойств не возможно достичь применением типовой термообработки. 

После ступенчатой закалки стали 10Х14Г6 со ступенькой при 100 (ниже 

Мн) и 400 
o
С (выше Мн) 1 ч у нее в структуре присутствует 30 % 

метастабильного остаточного аустенита, При этом получены 

максимальные прочностные характеристики:  0,2 = 1280-1360 МПа, 

В =1630-1650 МПа, при достаточной пластичности  = 9-10 %. После 

закалки в масло и отпуска на 300 
o
С , 2 ч временное сопротивление стали 

10Х14Г6 существенно ниже (В = 1230 МПа) при несколько большем 

относительном удлинении ( = 12 %) [9]. Полученные результаты 

представляют несомненный интерес в связи с тем, что показывают 

возможности применения ступенчатой закалки (ниже и выше Мн) по 

новому назначению, а именно для получения многофазной структуры с 

остаточным аустенитом и регулирования его стабильности в 

высокохромистых и хромомарганцевых сталях и, соответственно, 

повышения уровня механических свойств по сравнению с типовой 

термообработкой.  

В работе [10] применена ступенчатая закалка для повышения 

механических свойств стали 10Г12. После закалки с 800 
o
С эта сталь имела 

трехфазную структуру (-мартенсит 55 %, -мартенсит 15 %, -фаза 

30 %) и уровень прочностных свойств, соответствующий 

среднеуглеродистым сталям после улучшения (0,2 =850 МПа, В = 

1200 МПа). Однако пластичность и ударная вязкость были существенно 

ниже, чем у них ( =7 %,  =9 %, KCU = 0,25 МДж/м
2
). Это было 
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объяснено слишком интенсивным образованием -мартенсита деформации 

при испытаниях механических свойств, о чем свидетельствовала большая 

разница между уровнями предела текучести и временного сопротивления 

[1-3]. В этом случае повысить пластичность и ударную вязкость стали 

возможно за счет стабилизации аустенита по отношению к ДДМП, которая 

проявляется после термообработки с выдержкой при 300-400 
 о

С за счет 

закрепления дислокаций атомами внедрения [11]. С учетом данных, 

рассмотренных выше для хромистой и хромомарганцевой стали, была 

проведена ступенчатая закалка с различных температур аустенитизации 

(700, 800, 900 
о
С). Температура ступеньки составляла 300-400 

о
С. 

Выдержка при этих температурах варьировалась от 30 до 120 мин. 

Охлаждение до температуры ступеньки проводилось в воде или на 

воздухе, а после выдержки - на воздухе.  

Из табл.2 следует, что наиболее хорошее сочетание механических 

свойств получено после ступенчатой закалки с 800 
о
С и выдержке при 

400 
о
С 60 мин (охлаждение до температуры ступеньки в воде). Такое 

влияние температуры аустенитизации можно объяснить тем, что при при 

900 
о
С происходит укрупнение зерна, вызывающее снижение 

механических свойств. а нагрев на 700 
о
С не достаточен для полного 

растворения карбидов в аустените, что снижает содержание углерода в 

мартенсите. О последнем свидетельствует более низкий уровень 

прочностных свойств после ступенчатой закалки. Влияние на 

механические свойства различной выдержки при 300 и 400 °С после 

ступенчатой закалки с охлаждением в воде от 800 °С до температуры 

ступенек представлены в таблице 2.  

Выдержка 60 мин при 400 °С обеспечивает наиболее высокий уровень 

механических свойств, что можно объяснить получением в структуре 

оптимального количества и степени стабильности аустенита по 

отношению к ДДМП [1-3]. При отклонении времени выдержки в меньшую 

или большую сторону механические свойства снижаются, что, по-

видимому, обусловлено невозможностью обеспечить необходимое 

количество и стабильность аустенита. Выдержка 60 мин при 400 °С 

обеспечивает наиболее высокий уровень механических свойств, что можно 

объяснить получением в структуре оптимального количества и степени 

стабильности аустенита по отношению к ДДМП [1-3]. При отклонении 

времени выдержки в меньшую или большую сторону механические 

свойства снижаются, что, по-видимому, обусловлено невозможностью 

обеспечить необходимое количество и стабильность аустенита При 

выдержке до 30 мин стабилизация аустенита по отношению к ДДМП 

происходит в недостаточной мере. При увеличении продолжительности 

выдержки до 120 мин может происходить выделение карбидов, 
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приводящее к обеднению твердого раствора углеродом и легирующими 

элементами и, как следствие, дестабилизации аустенита по отношению к 

ДДМП. 

 

Таблица 2 Механические свойства стали 10Г12 после ступенчатой 

закалки с различных температур аустенитизации в воде и выдержки при 

400 
о
С 60 мин 10. 

Температура,  

t, 
о
С 

НRC 0,2, МПа в, МПа ,% ψ,% 
KCU, 

МДж/м
2
 

700 41 880 1220    14 45 0,60 

800 40 1030 1400 14 40 0,65 

900 39 810 1280 14 25 0,45 

 

При понижении температуры ступеньки до 300 °С необходима более 

длительная выдержка (120 мин) для получения наиболее хорошего 

сочетания характеристик прочности, пластичности и ударной вязкости 

(табл.3). 

 

Таблица 3 Механические свойства стали 10Г12 после ступенчатой 

закали с охлаждением с 800 
о
С в воде до температур 400 (числитель) и 

300 
о
С (знаменатель) и последующей выдержки при этих температурах с 

различной продолжительностью 10. 

Выдержка, 

η, мин 
НRC 0,2, МПа в, МПа ,% ψ,% 

KCU, 

МДж/м
2
 

30 37/34 1005/980 1243/1120 11/8 48/45 0,40/0,45 

60 39/40 1030/1000 1400/1240 14/10 40/50 0,65/0,50 

120 40/40 921/1050 1070/1280 11/10 50/50 0,45/0,40 

 

Изучалось влияние на механические свойства стали 10Г12 

ступенчатой закалки с аустенитизацией при 800 °С, охлаждением на 

воздухе до 400 °С с выдержкой при этой температуре в печи 60 мин и 

последующим охлаждением на воздухе. Полученные механические 

свойства (особенно прочностные характеристики и ударная вязкость) 

существенно ниже, чем после ступенчатой закалки с охлаждением после 

аустенитизации до температуры ступеньки в воде, однако для ряда случаев 

они вполне достаточны. Приведенные данные показывают, что 
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применение рациональных режимов ступенчатой закалки без 

использования неэкологичных расплавов солей позволяет получить в стали 

10Г12 хорошее сочетание прочностных, пластических свойств и ударной 

вязкости, что подтверждает высказанное предположение о необходимости 

для этого стабилизировать до определенного уровня остаточный аустенит. 

Следует отметить, что полученный уровень механических свойств после 

ступенчатой закалки стали 10Г12 соответствует таковому у 

среднеуглеродистых сталей после закалки и высокого отпуска. 

В работе [9] изучена возможность повышения механических свойств 

нержавеющей стали 30Х13 применением ступенчатой закалки, в 

результате которой в структуре наряду с другими составляющими получен 

метастабильный аустенит . Аустенитизацию стали проводили при 1050 °С, 

после чего охлаждали на воздухе до температур в интервале 600-200 °С. 

При каждой из температур осуществляли выдержку 1,5 ч в печи с 

последующим охлаждением на воздухе. После закалки проводился отпуск 

при 200 °С.  

В интервале температур 600-300 °С переохлажденный аустенит 

обладает повышенной устойчивостью к распаду с образование ферритно-

калбидной смеси. При температурах этого интервала начинается лишь 

выделение карбидов из аустенита. Выдержка при 200 °С (ниже т. Мн) 

соответствовала началу протекания мартенситного превращения. Закалка с 

выдержкой в интервале температур 500-200 °С стабилизирует аустенит по 

отношению к образованию мартенсита, диспергирует его и увеличивает 

количество остаточного аустенита в структуре. Наибольшее его 

количество (36 %) образуется при вылержке в интервале 400-200 °. После 

обычной закалки доля остаточного аустенита в структуре не превішает 

20 %. При выдержках выше 500 °С переохлажденный аустенит обедняется 

углеродом и легирующими элементами вследствие интенсивного 

выделения карбидов. В результате мартенситная точка повышается, и 

количество остаточного аустенита уменьшается до 16 %. Фазовый состав и 

механические свойства при кручении стали 30Х13 после ступенчатой 

закалки с 1050 °С, охлаждением на воздухе до различных температур и 

выдержки при них 1,5 ч приведены в табл. 4. Закалка с выдержкой в 

интервале 500-200 
о
С повышает комплекс механических свойств. Наиболее 

высокий уровень прочности (ηПЧ = 1560 МПа) при аномально высокой 

пластичности (g = 107 %) соответствует выдержке при 400 °С, после 

которой количество остаточного аустенита составляет 35 %, и он 

постепенно превращается в мартенсит при нагружения в прцессе 

испытаний механмических свойств. 
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Tаблица 4 Фазовый состав и свойства стали 30Х13 после закалки с 

1050 °С со ступенчатым охлаждением [9] 

Температура 

выдержки, 

t, 
о
С 

Количество фаз, % Механические свойства 

мартенсит аустенит 
ηПЧ,  

МПа 

η0,3, 

МПа 

g,  

% 

600 84 16 1160 670 44 

500 76 24 1540 870 57 

400 65 35 1560 780 107 

300 64 36 1560 840 61 

200 64 36 1520 710 70 

Стандартная 

закалка с 1050 
о
С 

в масло 

80 20 1410 800 35 

 

. Получение такого сочетания свойств обусловлено сильным 

диспергированим мартенсмта, получением оптимальных для данного 

нагружения количества остаточного аустениа и степени его стабильности 

по отношению к развитию ДДМП. Образование мартенсита деформации 

приводит к упрочнению стали, а в процессе мартенситного превращения 

происходит релаксация микронапряжений. Только при оптимальном 

сочетании этих процессов может быть получен наиболее высокий уровень 

свойств [1-3].  

На стали Х12М установлена аналогичная закономерность влияния 

ступенчатой закалки на количество остаточного аустенита и его 

стабильность. Ступенчатая закалка, осуществляемая по режиму, 

включающему нагрев на 1000-1050 
о
С, охлаждение на воздухе до 500-

200 
о
С, выдержку 2 ч при этих температурах и последующее охлаждение 

на воздухе, приводит к увеличению количества остаточного аустенита по 

сравнению с обычной закалкой. При определенных температурах 

ступеньки и продолжительности выдержки, обеспечивающих получение в 

структуре оптимального количества остаточного аустенита и его 

стабильности, удается существенно увеличить пределы прочности и 

пластичности [9]. Соответствующие данные по влиянию на механические 

свойства ступенчатой закалки стали Х12М после охлаждения с 

температуры аустенитизации 1050 
о
С на воздухе до 200 и 250 

о
С с 

выдержками при них 2 и 7 ч приведены в табл. 5 [9] 

В работе [12] исследовано влияние температурно-временных 

параметров ступенчатой закалки на структурообразование и 

износостойкость сталей 60X18 и 95Х18 в различных условиях абразивного 

воздействия. Образцы исследуемых сталей подвергались нагреву до 

1050 °С, выдержке в течение 20 мин, охлаждению в воде до температур 
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250, 350 и 450 °С. и последующей выдержке при них в печи. Время 

выдержки варьировалось от 30 до 90 мин. Последующее охлаждение до 

комнатной температуры проводилось на спокойном воздухе 

 

Tаблица 5 Фазовый состав и свойства стали Х12М после закалки со 

ступенчатым охлаждением [9] 

Температура ступени 

и время выдержки 
Кол-во фаз, % Механические свойства 

t, 
о
С η, ч  + К ост 

ηПЧ,       

МПа 

η0,3, 

МПа 
g, % HRC 

200 2 80 20 1880 1050 25 57 

200 7 84 16 2000 1160 21 59 

250 2 76 24 1840 1000 26 56 

Обычная 

закалка 
- 96 4 1600 1400 7 63 

 

Согласно полученным данным, с понижением температуры и 

увеличением времени выдержки при 250 °С с 30 до 90 мин и при 350 °С с 

30 до 60мин происходит снижение относительной абразивной 

износостойкости обеих сталей, что обусловлено стабилизацией 

остаточного аустенита по отношению к образованию мартенсита 

деформации при изнашивании. В связи с этим процесс 

мартенситообразования на поверхности образцов под действием 

абразивных частиц не получает заметного развития, что приводит к 

снижению абразивной износостойкости сталей (рис. 1, а и б). 

Повышение температуры cтyпеньки до 450 °С приводит к увеличению 

абразивной износостойкости обеих сталей (рис. 1). Относительная 

абразивная износостойкость становится максимальной при выдержке 90 

мин. что обусловлено дестабилизацией остаточного аустенита в результате 

выделения карбидов. Это интенсифицирует развитие динамического 

мартенситного превращения при нагружении (рис. 2, 3), способствуя, тем 

самым, повышению сопротивления абразивному воздействию. 

В результате исследований установлено, что с увеличением времени 

выдержки, от 30 до 90 мин в интервале температур 250-350 °С происходит 

повышение ударно-абразивной износостойкости сталей 60X18 и 95X18, 

что обусловлено стабилизацией остаточного аустенита. В связи с этим 

образование мартенсита деформации па поверхности образцов, 

сопровождающееся релаксационными процессами, под действием 

абразивных частиц развивается весьма постепенно, что приводит к 

повышению ударно-абразивной износостойкости высокохромистых сталей 

(рис. 4). Это подтверждается данными [1-3], согласно которым 
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термическая обработка сталей с метастабильным аустенитом, работающих 

в условиях ударно-абразивного изнашивания, должна приводить к 

получению в структуре остаточного аустенита повышенной стабильности. 

Увеличение ударно-абразивной износостойкости сталей обеспечивается за 

счет постепенного развития динамического мартенситного превращения в 

процессе эксплуатации. Это сочетается с сохранением высокой ударной 

вязкости, необходимой для сопротивления большим динамическим 

нагрузкам. В ходе исследований установлено, что в условиях ударно-

абразивного изнашивания количество мартенсита деформации на 

изнашиваемой поверхности не должно превышать 10-15 %. 

 

 
 

Рис. 1 Зависимость относительной, абразивной износостойкости 

сталей: 60X18 (а) и 9518 (б) от температурно-временных параметров 

ступенчатой закалки от 1050 °С 

 

 
 

Рис. 2. Дифрактограммы стали 60Х18 после ступенчатой закалки 

t=450 °С): а -  вне зоны изнашивания (Аост = 45 %);  б - в зоне изнашивания 

(Аост = 25 %) [12]. 
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Рис. 3 Дифрактограммы стали 95Х18 после ступенчатой закалки 

(t = 450 °С): а - вне зоны изнашивания (Аост= 40 %); б - в зоне изнашивания 

(Аост=20 %) [12]. 

 

Повышение температуры, ступени до 450 °С при закалке, а также 

увеличение продолжительности выдержки до 90 мин, напротив, 

способствуют снижению ударно-абразивной износостойкости (рис. 4). Это 

обусловлено дестабилизацией остаточного аустенита, вследствие 

выделения карбидов.  

 

 
Рис. 4 Зависимость относительной ударно-абразивной 

износостойкости сталей 60Х18 (а) и 95Х18 (б) от температурно-временных 

параметров ступенчатой закалки от 1050 °С [12]. 

 

В данной работе также изучалось влияние ступенчатой закалки на 

механические свойства стали 60X18. После стандартной термообработки, 

включающей  закалку с 1050 °С в масло и отпуск при температуре 200 °С, 

получен следующий уровень механических свойств стали: в = 1471 МПа, 

 = 8 %,  = 4 %, KCU = 0,2 МДж/м
2
. Более высокий уровень 

механических свойств исследованной стали получен после ступенчатой 

закалки с 1050 °С до 350 °С (охлаждение в воде) и выдержек при ней 60 и 

90 мин (табл. 6). Приведенные данные для сталей 60Х18 и 95Х18 так же, 
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как и других, ранее рассмотренных случаях, показывают эффективность 

применения ступенчатой закалки, создающей многофазную 

микронеоднородную структуру с метастабильным аустенитом. Проведение 

ступенчатой закалки по рассмотренной в данной работе технологии не 

требует промывки изделий и обеспечивает получение высокого уровня 

свойств 

 

Таблица 6 Влияние ступенчатой закалки с 1050 °С, охлаждением в 

воде до 350 ºС и различными выдержками при этой температуре на 

механические свойства стали 60X18 [12] 

Время 

выдержки, мин 
0,2 МПа в МПа , % , % 

30 1201 1240 14 48 

60 1578 1692 13  36 

90 1516 1580 16 51 

 

 В ряде случаев, когда после ступенчатой закалки достигаются 

требуемые свойства, проведение последующего отпуска не требуется, что 

снижает энергозатраты при термообработке. 

В работе [13] приведены данные по технологиям обработки «Quenching 

and Partitioning», сокращенно Q&P. В переводе с английского это означает 

«закалка и перераспределение (углерода)». Эти технологии рассматриваются 

как принципиально новые зарубежные разработки. Между тем, основной 

задачей Q&P технологий является создание многофазной структуры, 

содержащей остаточный аустенит, претерпевающий деформационное 

мартенситное превращение, что обеспечивает рост прочности при 

одновременном повышении пластичности. Это тот же самый подход, что 

ранее предложен и развивается автором в работах [1-3], в частности, и в 

данной статье. По существу Q&P-технологии являются частным случаем 

способов получения многофазной структуры с метастабильным аустенитом, 

повышающих комплекс свойств сталей и чугунов [1-3]. Q&P-технологии 

заключаются в ступенчатой закалке с переохлаждением аустенита до 

температуры мартенситного интервала и проведении сразу же после 

выдержки в нем низкого отпуска. Ступенчатую закалку проводят в жидких 

средах, обеспечивающих температуру ступеньки в мартенситном интервале. 

Охлаждение после аустенитизации приводит к сохранению в структуре 

наряду с мартенситом остаточного аустенита, а отпуск вызывает его 

обогащение углеродом, диффундирующим в него из мартенсита. В 

результате такой обработки получают в структуре отпущенный и 

неотпущенный мартенсит с повышенным содержанием углерода и 

метастабильный остаточный аустенит. Случай ступенчатой закалки с 
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выдержкой в мартенситном интервале приведен для ряда хромомарганцевых 

сталей в работе [7]. При этом повышенный комплекс свойств получен без 

проведения последующего отпуска, поскольку выдержка в мартенситном 

интервале обеспечивает требуемую стабилизацию аустенита и его 

сохранение в структуре наряду с мартенситом. Необходимо лишь правильно 

выбрать температурно-временные параметры аустенитизации и выдержки в 

мартенситном интервале. Однако, как следует из полученных нами данных, 

высокий уровень свойств в сталях определенного химического состава может 

быть получен ступенчатой закалкой и с выдержкой в надмартенситном 

интервале температур без дополнительного отпуска. 

Обобщая приведенные для различных сталей данные, можно заключить, 

что ступенчатая закалка, исключающая применение расплавов солей и 

щелочей, обеспечивает получение многофазной структуры с метастабильным 

аустенитом. Температурно-временные режимы ее проведения позволяют 

оптимизировать количество и степень стабильности остаточного аустенита, 

соответственно, развитие мартенситного превращения, протекающего при 

охлаждении и нагружении. Это делает возможным использование 

внутреннего ресурса самого материала и существенно, повысить уровень 

всех механических свойств и износостойкость сталей, что подтверждает 

выводы ранее выполненных исследований, обобщенных в работах [1-3]. 

Кроме того, экологически чистая ступенчатая закала улучшает условия труда 

и снижает затраты на проведение термообработки. 

 

Выводы 

1. Ступенчатая закалка позволяет получить в сталях многофазную 

метастабильную структуру, в которой наряду с другими составляющими 

присутствует остаточный аустенит, претерпевающий ДДМП при нагружении 

2. Управление в сталях структурой и развитием мартенситных 

превращений для их оптимизации с учетом исходного химического и 

фазового составов и условий нагружения позволяет получить высокий 

уровень механических свойств или износостойкости у исследованных сталей.  

3. Ступенчатая закалка может быть осуществлена без использования 

неэкологичных расплавов солей и щелочей. В результате снижаются затраты 

на их приобретение, а также исключается промывка изделий от солей и 

щелочей. В ряде случаев не требуется проведение отпуска, необходимого 

после обычной закалки. 

4. Q&P-технологии являются частным случаем способов 

термообработки, в том числе включающих ступенчатую закалку. Они 

реализуют тот же, что и рассмотренный в данной работе, принцип получения 

многофазной структуры с метастабильным аустенитом для повышения 

комплекса механических свойств, подтверждая его эффективность. Однако 
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для проведения ступенчатой закалки по новым технологиям, также как и по 

типовым, используются расплавы, что требует дополнительных затрат. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  

ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Л.С. Малинов 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

г. Мариуполь 

 

В роботі узагальнено результати досліджень автора з 

співробітниками, а також інших робіт, які показують, що застосування 

ефективних способів диференційованої обробки сталей і чавунів для 

створення в них регулярних макроскопічних градієнтів структурно-

фазового стану забезпечує ресурсо- та енергозбереження. 

 

В работе обобщены результаты исследований автора с 

сотрудниками, а также других работ, показывающих, что применение 

эффективных способов дифференцированной обработки сталей и чугунов 

для создания в них регулярных макроскопических градиентов структурно-

фазового состояния обеспечивает ресурсо- и энергосбережение. 

 

The article summarizes the results of the author's research with coworkers, 

as well as other works showing that the use of effective methods for 

differentiating treatment of steels and cast irons to create regular macroscopic 

gradients of the structural-phase state provides resource and energy saving. 

 

Введение 

В середине 70-х годов прошлого века автором предложено и 

реализовано с сотрудниками применение различных способов 

дифференцированной обработки для получения в сплавах различных 

структурных классов и назначения крупномасштабных 

(макроскопических, т.е. соизмеримых с размерами объекта) градиентов 

структурно-фазового состояния [1-4]. Это рассматривалось как 

возможность создания естественноармированных материалов, в которых 

использовались структуры с различными свойствами, им присущими [510]. 

Такие материалы являются альтернативой получаемым «металлургической 

сборкой» (литье, сварка, прокатка) разнородных материалов [11]. 

Последняя требует большой трудоемкости и энергозатрат. 

Способами дифференцированной обработки может быть получено 

сочетание структур, существенно отличающихся свойствами, например, 
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мартенсит-аустенит; мартенсит-сорбит отпуска; упрочнѐнный-

неупрочнѐнный феррит или аустенит и т.д. Для армирования с созданием 

макронеоднородной структуры используют различные способы 

дифференцированной обработки, представляющие собой сочетание общей 

(объемной) и местной (локальной) обработок. В ряде случаев исходное 

горячекатаное или литое состояние можно рассматривать как результат 

общей обработки, обеспечивающей требуемые свойства исходному 

материалу.  

Важно подчеркнуть, что первоначально при подаче заявок на 

изобретения на первые способы дифференцированной обработки у автора 

с сотрудниками возникли проблемы с получением авторских свидетельств, 

поскольку эксперты, от которых это зависело, сомневались в возможности 

их практического применения. В настоящее время уже очевидна 

перспективность использования способов дифференцированной обработки 

для ресурсо- и энергосбережения.  

Постановка задачи исследований 

Ставилась задача обобщить результаты исследований автора с 

сотрудниками и других работ по эффективным способам 

дифференцированной обработки, позволяющим существенно повышать 

механические свойства сталей и чугунов, а также эксплуатационную 

стойкость деталей и инструментов из них. 

Методика проведения экспериментов 

Проводили дюрометрические, металлографические исследования. 

Фазовый состав определяли методом рентгеновского анализа с 

использованием дифрактометра ДРОН-4. Оценивалась износостойкость 

при сухом трении и абразивном воздействии.  

Результаты исследований  

На рис. 1 приведены некоторые способы дифференцированной 

обработки, создающие градиенты структурно-фазового состояния и, 

соответственно, регулярную макронеоднородную структуру.  

В способах дифференцированной обработки в основном применяют 

различные виды теплового и деформационного воздействия на материал 

При этом реализуются термическая, химико-термическая, деформационная 

обработки, а также их сочетания. Задачи общего и локального воздействия 

различны. Если в результате первого получают структуру с высокой 

твердостью и прочностью, то при втором - структуру с повышенной 

пластичностью и ударной вязкостью, и наоборот. В результате создается 

регулярная дифференцированная макроструктура. Для еѐ получения могут 

быть использованы источники концентрированной энергии, магнитные, 

электрические, акустические поля и др. 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

243 
 

 
Рис. 1 Различные способы дифференцированной обработки 

 

При необходимости достичь во всем объеме материала высокой 

твердости и прочности следует предварительно проводить обработки, для 

получения соответствующих структур (мартенсита, наклѐпанного феррита 

или аустенита, карбидов, боридов и др.), обеспечивающих заданные 

свойства. Задачей локальной (местной) обработки в этом случае является 

получение мягких пластичных структур (неупрочнѐнных феррита или 

аустенита, сорбита отпуска, низкоуглеродистого мартенсита). Может 

решаться и противоположная задача получения во всем объеме сплава 
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низкой твердости и высокой в заданных участках. Макронеоднородная 

структура создается как на поверхности, так и в объеме сплавов. Однако 

этот вопрос еще сравнительно мало изучен.  

Регулярная макронеоднородная структура может создаваться как на 

поверхности, так и в объеме сплавов. Она может быть линейчатой, 

точечной, сетчатой, слоистой (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Виды дифференцированной структуры: 1 – линейчатая; 

2 - точечная; 3 – сетчатая; 4 – слоистая. 

 

Рассмотрим ряд способов дифференцированной обработки с 

использованием пластической деформации. Так, в аустенитной матрице 

стали  12Х18Н9Т, предварительно закаленной от 1100 С, были получены 

участки с мартенситной структурой шириной 1,5 мм, расположенные 

параллельно продольной оси плоских образцов толщиной 2 мм. Такая 

структура являлась результатом деформации в профилированных валках, 

рабочая часть которых имела кольцевые выступы и впадины с шагом 1,5 

мм. Локальную деформацию со степенью  = 40 % проводили при –80 С 

(ниже точки Мд). Для дополнительного упрочнения осуществляли общую 

деформацию с обжатием 15-20 % при 200 С (выше точки Мд). Строчечное 

расположение мартенсита в аустенитной матрице было выявлено методом 
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магнитной суспензии. Деформация позволяет при необходимости изменять 

стабильность аустенита по отношению к деформационному 

мартенситному превращению. Например, в стали 15Х13АГ12МД2Ф она 

повышена, поэтому сначала проводили общую деформацию с  = 40 % при 

750 С в температурном интервале карбидообразования. В результате 

обеднения аустенита легирующими элементами вследствие выделения 

карбидов стабильность его снизилась. Локальная деформация этой стали в 

профилированных валках со степенью  = 20 % при –70 С привела к 

образованию до 50 % мартенсита. Температурный интервал деформации 

при дифференцированной обработке должен выбираться с учетом 

стабильности аустенита. При использовании профилированных валков для 

локальной деформации лист становится неоднородным по толщине, что во 

многих случаях недопустимо. Получение одинакового по толщине листа 

возможно в случае дифференцированной обработки, состоящей из общей 

деформации и локального термического воздействия на металл. Так, общая 

деформация аустенитной стали 15Х13АГ12МДСФ (Мн 
_
196 С ) при –70 С 

с суммарным обжатием 50 % позволила получить  80 % мартенсита во 

всем объеме, что способствовало упрочнению стали. Локальный 

электроконтактный нагрев в заданных участках до 750 С обеспечил 

завершение в них    превращения. Таким образом, было получено 

чередование высокопрочных мартенситно-аустенитных и пластичных 

аустенитных участков, расположенных параллельно продольной оси 

образцов. При сохранении прочностных свойств на уровне 

холоднодеформированного состояния (0,2 = 1100 МПа, В = 1350 МПа) 

эта сталь после дифференцированной обработки имеет повышенную 

пластичность ( = 20 % вместо 10 % после холодной деформации). 

Высокий уровень прочностных и пластических свойств получен в 

аустенитной стали 60Н20 (Мн = -50 С) после дифференцированной 

обработки, включающей общую деформацию при отрицательных 

температурах, и локальный нагрев до завершения    превращения. 

Чередование полос шириной 1,5 мм с мартенситной и аустенитной 

структурами позволяет получить в продольном направлении следующие 

свойства: 0,2 = 1380 МПа, В = 1800 МПа,  = 19 %. Это выше, чем в 

образцах с равномерным распределением мартенсита такого же 

количества, полученного термической обработкой (0,2 = 1230 МПа, 

В = 1710 МПа,  = 6 %). Повышенная пластичность образцов с 

макронеоднородной структурой обусловлена не только наличием 

пластичных прослоек аустенита, но и протеканием мартенситного    

превращения при нагружении. 
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Исследовали применение дифференцированной обработки для стали 

Г22, имеющей после закалки двухфазную структуру (52 % -фазы + 48 % 

-фазы). Плоские образцы толщиной 2 мм локально деформировали в 

профилированных валках (с обжатием 30 %) при 400 С (Мд = 200 С). 

Чередующиеся выступы и впадины шириной 1,5 мм располагались вдоль 

образца. Деформация при 400 С стабилизирует аустенит по отношению к 

его превращению при охлаждении [2, 4]. В результате локальной 

деформации в стали были получены участки аустенита, являющегося 

метастабильным и претерпевающим при нагружении     и    

превращения. Это обусловило повышенную пластичность в упрочненном 

состоянии. В недеформированных участках структура остается 

двухфазной, количество - и -фаз примерно равно. Для увеличения в них 

доли -фазы до 80-85 % и повышения прочностных свойств проводили 

пластическую деформацию при комнатной температуре с небольшими 

степенями обжатия (~ 10 %). В результате получены следующие свойства: 

0,2 = 670 МПа, В=950 МПа,  = 28 % [2]. Прочностные характеристики 

стали Г22 после дифференцированной обработки оказались в 1,5 раза 

выше, чем после закалки, тогда как относительное удлинение было 

примерно одинаковым. Аналогичные результаты получены и в том случае, 

когда сначала проводили общую деформацию при 400 С, а затем 

локальную - при комнатной температуре [2].  

Несомненный интерес представляет способ дифференцированной 

гидродробеструйной обработки. В работе [12] он предложен для 

коленчатых валов высокофорсированных комбинированных дизелей. 

Согласно предложенному способу проводят дифференцированную 

упрочняющую обработку поверхности щек, противовесов коленчатого 

вала за исключением диаметров коренных и шатунных шеек. Это 

позволяет нейтрализовать дефектный слой, образованный после 

штамповки и термообработки, а также повысить предел усталостной 

прочности в местах, подверженных усталостному разрушению. Введение 

дифференцированной гидродробеструйной обработки поверхности 

высоконагруженных деталей как заключительной операции исключает 

полировку. В условиях  ЗАО «Волжский дизель им. Маминых» 

использованием способа дифференцированной гидродробеструйной 

обработки удалось снизить трудоѐмкость изготовления коленчатого вала 

на 20-25%. 

Дифференцированную обработку можно осуществить и при 

использовании общего (объемного) и локального термических 

воздействий. Локальное воздействие может быть реализовано с 

использованием источников концентрированной энергии. В работе [13] 
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приведены схемы рисунков лазерного упрочнения (рис. 3). Они в основном 

аналогичны приведенным на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 3  Схемы рисунков лазерного упрочнения: а, б, в, г - на плоских 

деталях; д, е - на круглых деталях [13]: 

 

Ниже приведен ряд способов дифференцированной обработки, 

сочетающей общее (объемное) и локальное (местное) термическое 

воздействие на металл. Так в первом случае получают преимущественно 

мартенситную структуру во всем объеме стали. Локальное воздействие 

предусматривает нагрев, приводящий к отпуску (старению) мартенсита 

или его переходу в аустенит. Цели общей и локальной обработок могут 

быть и обратными. Например, в результате общей термической обработки 

получают пластичную структуру (сорбит отпуска), а прочную и твердую – 

после локальной закалки [5]. Сравнительный анализ механических свойств 

плоских образцов толщиной 2 мм из стали 45 показал, что после закалки и 

низкого отпуска сталь имеет повышенные прочностные свойства 

(0,2 = 1250 МПа, В  = 1400 МПа), но низкую пластичность ( = 4 %). 

Высокий отпуск закаленной стали приводит к существенному снижению 

прочностных свойств (0,2 = 425 МПа, В = 650 МПа), но повышенную 

пластичности ( = 17 %). Дифференцированная обработка с 

использованием локального электроконтактного нагрева, в результате 

которой структура отпущенного мартенсита чередуется с сорбитом 

отпуска, обеспечила получение промежуточных значений прочности и 

пластичности (0,2 = 1050 МПа, В = 1200 МПа,  = 10 %) по сравнению с 

приведенными выше. Рассмотренные способы создания регулярной 

макронеоднородной структуры применимы к полосовым и листовым 

материалам. Одним из вариантов дифференцированной обработки 

является термическая обработка локальных участков с использованием 

концентрированных источников энергии, в частности, лазерных или 

электронных лучей. Объектом исследования служили стали различных 

структурных классов, в том числе мартенситного, аустенитного и 

переходного. Лазерную обработку проводили на установке ЛГН-702, 
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представляющей собой лазер непрерывного действия с выходной 

мощностью 800 Вт. Электронно-лучевая обработка осуществлялась на 

установке У250А 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
. Объемная термообработка осуществлялась закалкой. 

Локальная - предусматривает нагрев, приводящий к отпуску мартенсита 

или его переходу в аустенит. Цели общей и локальной обработок могут 

быть и обратными.  

Исследована возможность получения на поверхности 

мартенситностареющих сталей дифференцированной структуры, 

состоящей из прочных и пластичных участков состаренного и не 

состаренного мартенсита. Исследовали стали 03Н24ТЮ, 03Н20М3ТЮ, 

06Х16Н4МД. При оптимальных режимах локального лазерного нагрева 

после предварительной объемной закалки от 860 оС в этих сталях 

микротвердость достигает, соответственно, 5900, 6400 и 5100 МПа. Это 

выше, чем после обычного старения (5200, 5500 и 4000 МПа). В том 

случае, когда общая обработка мартенситностареющих сталей включала 

закалку и старение на максимальную твердость, лазерная обработка 

приводила к существенному снижению микротвердости либо из-за 

перестаривания , либо за счет получения несостаренного мартенсита.  

Фазовый состав и микротвердость марганцовистых сталей различных 

структурных классов при лазерной обработке изменяются не одинаково. В 

низкоуглеродистых марганцовистых мартенситных сталях 03Г8 и 03Г10 

после обработки при сравнительно небольших скоростях перемещения 

лазерного луча (100–200 мм/мин) обнаружено существенное снижение 

микротвердости от 4460 до 2600 МПа по сравнению с ее значениями после 

общей закалки. Это обусловлено образованием остаточного аустенита, о 

чем свидетельствуют данные рентгеновского анализа. Прирост 

микротвердости после лазерной обработки наблюдается в мартенситно-

аустенитных (α' + ε + γ) и аустенитных метастабильных сталях. Под 

влиянием напряжений, вызванных большими скоростями нагрева и 

охлаждения, в этих сталях происходит γ → α превращение, что и было 

нами впервые установлено [7-11]. Наибольшее увеличение количества 

мартенсита обнаружено в низкоуглеродистых марганцовистых сталях Г14 

и Г16 с наиболее низкой стабильностью аустенита [7]. По мере повышения 

содержания марганца и увеличения стабильности аустенита снижается 

прирост количества мартенсита после лазерной обработки. Аустенитные 

метастабильные стали 30Х10Г10, 40Х14АГ12Ф2 и 120Г6Ф2 после общей 

закалки от 1100 ºС и локального лазерного воздействия по оптимальному 

режиму имели микротвердость 5140, 6400 и 5600 МПа, соответственно. 

Это обусловлено, согласно данным рентгеновского и магнитометрического 
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анализов, образованием мартенсита деформации. Такие высокие значения 

микротвердости характерны для закаленных углеродистых, а также 

мартенситностареющих сталей после лазерной обработки. На 

микротвердость существенно влияет режим лазерной обработки. 

Например, при скоростях обработки меньших или больших оптимальной 

(~ 600 мм/мин) микротвердость снижается. Первое связано с увеличением 

времени и температуры нагрева и, соответственно, большей степенью 

растворения карбидов, повышением стабильности аустенита; второе - 

снижением температуры и времени нагрева, что вызывает уменьшение 

уровня напряжений и количества образующегося мартенсита. Способность 

аустенита к мартенситному превращению при лазерной закалке зависит 

также от предварительной общей термической обработки. В стали 

120Г6Ф2 предварительная закалка от 900 ºС позволяет после лазерной 

обработки получить микротвердость 7400 МПа, что существенно выше, 

чем после закалки от 1100 ºС (5600 МПа), когда устойчивость аустенита к 

мартенситному превращению выше, чем в предыдущем случае, из-за более 

полного растворения карбидов. Уменьшению стабильности аустенита и 

увеличению микротвердости после лазерной обработки способствует 

также предварительное старение [7, 9, 11]. Управлять стабильностью 

аустенита можно также предварительной пластической деформацией. В 

случае, когда предварительная холодная пластическая деформация 

вызывает в структуре сталей 08Г10, 08Г14 образование преимущественно 

α-мартенсита, последующая лазерная обработка снижает их 

микротвердость [9]. Это обусловлено α → γ превращением. 

Образовавшийся фазонаклепанный аустенит обладает повышенной 

устойчивостью к мартенситному превращению при охлаждении. В 

результате после лазерной обработки мартенсита становится меньше, чем 

в исходном деформированном металле. Обнаруженное в марганцовистых 

сталях неоднозначное влияние лазерной обработки на количество 

аустенита в структуре сталей, имеющих различное исходное (после 

объемной термообработки) количество мартенсита, наблюдается и в сталях 

ледебуритного класса. В стали Р6М5 с преимущественно мартенситно-

карбидной структурой и малым количеством остаточного аустенита после 

объемной термообработки лазерное воздействие может приводить к 

увеличению его доли, особенно при небольших скоростях перемещения и 

малом диаметре лазерного пятна. Напротив, если количество остаточного 

аустенита после объемной термообработки (закалка от 1240 ºС и отпуск 

при 200 ºС) велико, лазерное воздействие вызывает его превращение в 

мартенсит. Электронно-лучевая обработка (ЭЛО) марганецсодержащих 

сталей приводит к аналогичным результатам. В стали 03Г10, имеющей 

мартенситную структуру (α'-, -), электронно-лучевая обработка по 
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исследованным режимам вызывает образование аустенита и снижение 

микротвердости. Напротив, в сталях с метастабильным аустенитом 

(90Г7АФ, 30Х10Г10) в результате ЭЛО происходит его превращение в 

мартенсит, что вызывает увеличение микротвердости [14, 15]. 

В работе [16] отработаны схемы локального упрочнения плазменной 

обработкой без оплавления поверхности (рис. 4), а также осуществлено 

дифференцированное (дискретное) упрочнения направляющих планок 

металлорежущих станков и валков из высокопрочного чугуна для 

измельчения зерна.  

 

 
Рис. 4 Дискретное строение рабочей поверхности детали с нанесением 

упрочненных зон в виде параллельных полос (а), перекрестной насечки 

(б, в), круга (г): темные и светлые участки - соответственно твердые и 

мягкие участки. [16]. 

 

Упрочнение направляющих планок выполняется с нанесением 

параллельных упрочненных дорожек (рис.4, а). При оптимальном 

соотношении площади неупрочненных и упрочненных участков 1/3...1/4 

достигается повышение износостойкости планок не менее чем в 3 раза. 

При упрочнении валков диаметром 200-250 мм более предпочтительно 

перекрестное перемещение плазмотрона под углом 45° к осевой линии (см. 

рис. 4, в) с получением ограниченных мягких участков, размер которых 

примерно равен размеру единичного зерна (пшеница, ячмень, кукуруза). В 

этом случае наряду с повышением износостойкости валков в 2-2,5 раза 

улучшается захват зерна и повышается производительность измельчения. 

Новые широкие возможности в реализации ранее предложенного 

принципа открывают способы армирования сталей (сплавов) за счет 

сочетания термообработки всего объема металла и расплавления заданных 

его участков с использованием источников концентрированной энергии 

[14, 15]. В сталях 09Г2ФБ, 13ГС и 35ХМЛ, прошедших нормализацию, 

были проведены лазерная и электронно-лучевая обработки заданных 

участков с их расплавлением. После охлаждения в них 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 
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упрочненных участков может изменяться от 0,5 до 4,0 мм. Заключительной 

обработкой является общий низкий отпуск для снятия внутренних 

напряжений. Армирование поверхности прочными структурами может 

найти применение для деталей, изготовленных из сталей невысокой 

твердости, а также инструмента, подвергающихся смятию при 

эксплуатации под действием высоких нагрузок. Для повышения твердости 

и износостойкости армированных участков целесообразно легировать 

расплавляемый источниками концентрированной энергии металл 

элементами, увеличивающими твердость мартенсита и образующими 

упрочняющие фазы (карбиды, нитриды, бориды и др.). Одним из 

вариантов для реализации этого может быть химико-термическая 

обработка, которая проводится насыщением всей поверхности металла 

перед расплавлением заданных участков, а также непосредственно в 

процессе самого расплавления за счет введения присадочных материалов, 

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. Термообработке могут подвергаться также только заданные 

участки с помощью лазерного или электронного лучей, но уже без 

расплавления. В стали 40Х после предварительной цементации всей 

поверхности при 930 ºС в течение 4 ч, последующей электроннолучевой 

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  

(Н 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 FeВ и Fe2В и небольшое (≤ 10 %) количество 

остаточного аустенита. В результате плазменной металлизации заданных 

участков стали 35ХМЛ сплавом ПГ-СР4 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 

объемной закалки от 1100 ºС в воде в ней обеспечивается получение 

структуры аустенита. Последующий двукратный переплав заданных 
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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. Это позволяет в результате расплавления 

электронным лучом уменьшить степень легирования аустенита, 

дестабилизировать его и получить в структуре мартенсит. В стали 110Г13Л 

при использовании присадочного материала из Ст 3 и расплавления 

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, понижающие мартенситную точку до 

отрицательных температур (марганец, никель, медь, хром и др.). Это 

позволяет в заданных участках, подвергнутых расплавлению, получить 

структуру аустенита. Армирование материалов может осуществляться 

также следующим образом. Механической обработкой (сверлением, 

фрезерованием и др.) делают углубления заданной формы и размеров, 

заполняют их вставками или порошками из износостойких сплавов, в том 

числе из отходов, а затем их расплавляют. При больших размерах 

армирующих вставок расплавление проводится лишь по их краям, 

контактирующим с основным металлом. С учетом требований к свойствам 

армированных материалов проводят предварительную и заключительную 

общую обработки [13]. 

Показана возможность получения дифференцированной структуры 

применением электродуговой обработки (ЭДО) с использованием 

неплавящегося угольного электрода и 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 
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его стабильности. 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 

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. 

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 стали. Более низкая, 
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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 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. 

С использованием рассматриваемого принципа могут быть получены 

многослойные дифференцированные структуры [17]. Для этого применяют 

градиентную обработку, в том числе скоростной нагрев в печи, лазерным 

или электронным лучами, а также плазменной струей. Могут применяться 

химико- и деформационно-термическое воздействия на материал. 

Последующую обработку проводят на меньшую глубину, чем 

предыдущую. Так, в мартенстностареющей стали 03Н24ТЮ многослойная 

структура, представляющая чередование слоев состаренного и не 

состаренного мартенсита, получена последовательным проведением 

закалки и старения. После закалки во всем объеме создают структуру 

низкоуглеродистого мартенсита невысокой твердости. Затем 
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осуществляют градиентный нагрев поверхности до температуры, 

обеспечивающей старение мартенсита на заданную глубину. При этом 

твердость поверхности возрастает более, чем в 2 раза. После этого вновь 

осуществляют закалку, но на глубину меньшую, чем зона состаренного 

мартенсита. Многослойную регулярную дифференцированную 

макроструктуру, представляющую собой чередование мартенситных и 

аустенитных слоев по глубине, на стали 120Г7 реализуют сочетанием 

обезуглероживания и науглероживания. После высокотемпературного 

нагрева и выдержки получают обезуглероженный слой заданной толщины. 

Затем цементацией и последующей закалкой получают на меньшей 

глубине, чем в предыдущем слое, аустенитную структуру. Длительностью 

этих обработок можно регулировать глубину аустенитной и мартенситной 

зоны, а их количеством – число аустенитных и мартенситных слоев. В 

низкоуглеродистой стали 08Г7 чередование мартенситных и аустенитных 

слоев по глубине получают сочетанием процессов науглероживания и 

обезуглероживания. Цементация и закалка приводят к получению на 

поверхности слоя аустенита. Последующее обезуглероживание на 

меньшую глубину позволяет вновь получить после закалки мартенситную 

структуру. Создание регулярной дифференцированной макроструктуры в 

одном материале открывает новые возможности в получении магнитных и 

немагнитных участков, а также  слоев с различными коэффициентами 

термического расширения. В аустенитных немагнитных сплавах за счет 

сочетания объемной и локальной обработок, как это было показано выше, 

можно в заданных участках получать мартенсит или продукты его распада 

при отпуске, являющиеся магнитными. Аналогичный результат 

реализуется и в том случае , когда в неаустенитных магнитных сплавах 

локальной обработкой можно понизить мартенситную точку до 

отрицательных температур и получить в требуемых местах парамагнитный 

аустенит.  

В работе [18] показана возможность получения за счет 

дифференцированной обработки термобиметаллов. На сплаве Н32 

применением объемной закалки от 1100 °С и охлаждением в жидком азоте 

получено ~ 80 % мартенсита. После обработки поверхности лазером на 

глубину 1-3 мм образовалась аустенитная структура вследствие α'   

превращения. Последующим нагревом до 470 С со скоростью 0,2 /мин. 

создают микрохимическую неоднородность по никелю в мартенсите, а 

затем нагревом на 600 С (выдержка 10 мин.) переводят его в аустенит, 

сохраняя в последнем эту неоднородность. В результате получают 

монолитный материал, состоящий из двух слоев с различными 

коэффициентами термического линейного расширения. Полученный 

термобиметалл выдерживает большие изгибные усилия.  
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В ряде публикаций показана целесообразность дифференцированных 

обработок и получения макроскопических градиентов структурно-

фазового состояния для повышения износостойкости деталей и 

инструментов. Авторы работы [19] установили, что наибольшая 

износостойкость клапанной стали после лазерной обработки поверхности 

имеет место, когда закалка осуществляется отдельными дорожками 

мартенситной структуры шириной 2мм с шагом 6 мм и углом наклона 45
0
, 

занимающими 25-30 % поверхности. На основании этих данных стержни 

клапанов из стали 40Х10С2М упрочняли ―винтовыми ― дорожками. При 

трении качения с проскальзыванием и принудительной подачей в зону 

контакта смазки лазерное упрочнение поверхности стали в виде отдельных 

полосок позволяет в 5-10 раз повысить износостойкость и несущую 

способность трибосопряжений по сравнению со стандартной закалкой и 

отпуском [19]. Для поверхностей качения и направляющих опор в случае 

импульсного и ударного нагружения рекомендуется точечная закалка, 

снижающая опасность образования трещин [20]. 

Значительный эффект повышения износостойкости обеспечило 

создание чередующихся твердых и мягких структур на поверхности 

чугунных деталей. В чугунах с ферритной металлической основой 

оптимальная площадь локальных участков, полученных после лазерной 

закалки, составляет 5-10 %.  В случае перлитной структуры аналогичные 

участки с высокой микротвердостью должны занимать 20-25 %. 

Испытания гильз цилиндров автомобиля ЗИЛ-130, обработанных для 

получения твердых и мягких чередующихся структур, показали 

увеличение износостойкости в 2,0-2,5 раза по сравнению с таковой у гильз 

из чугуна такого же состава при обычно принятой обработке [21]. 

Изучение лазерной закалки втулок цилиндров тепловозов из чугуна 

СЧХНМД показало, что расположение упрочненных дорожек под углом 

45 к направлению движения повышает износостойкость деталей в 1,5 

раза, а сопротивление задиру - в 1,3 по сравнению с серийной обработкой 

[22]. В работе [23] предложена технология упрочнения ножей рабочих 

органов землеройных машин с использованием их дифференцированного 

охлаждения струей воздуха с температуры аустенитизации. При этом 

обеспечивается различная твердость поверхностей режущей и тыльной 

кромок этих деталей. Оптимальные значения для первой составляют 4200-

4400 МПа, а для второй - 3600-3800 МПа. Целесообразно чтобы на 

передней поверхности режущей кромки ножей твердость была бы на 400-

500 МПа выше таковой на задней. В результате в стадии установившегося 

износа происходит формирование стабильной режущей кромки с 

высокими эксплуатационными свойствами. Эффективность 

дифференцированной закалки для рельсовой стали 70ХГСА показана в 
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работе [24]. Темплеты вырезали из рельсов Р65. После выдержки (1 ч.) 

при 840-860 С головку темплета до середины боковой грани помещали 

вначале в воду или водный раствор NaCl, а затем при достижении 

поверхностными слоями (5-10 мм от поверхности катания) температуры 

500 С, образец полностью погружали в масло. В результате возникает 

градиентная структура, состоящая из перлита различной дисперсности. 

В головке рельса формируется поверхностный слой толщиной 1-2 мм, 

имеющий твердость на 3-5 HRC выше, чем при объемной закалке. 

Получение градиентной структуры обеспечивает существенное 

повышение долговечности рельсовой стали. 

Предложенная автором дифференцированная обработка деталей из 

метастабильной аустенитной стали 120Г7Ф, у которой рабочая 

поверхность должна обладать высокой абразивной износостойкостью, а 

нерабочая  повышенной ударной вязкостью, проводится следующим 

образом. Вначале осуществляют закалку всей детали от 1100  С в воду и 

отпускают при 300 
0
С 2 ч, а затем рабочую часть дополнительно 

отпускают при 650 С 1 ч для дестабилизации аустенита и повышения 

износостойкости. Это придает детали неодинаковые свойства в 

различных ее частях. Дифференцированная обработка эффективна также 

для инструментов небольшого сечения, выходящего из строя из-за 

поломок. В этом случае объемная термическая обработка направлена на 

повышение пластичности при снижении твердости по сравнению с 

обычно принятой. Напротив, участки рабочей поверхности инструмента, 

подвергающиеся интенсивному изнашиванию, упрочняют с помощью 

локального избирательного воздействия до более высоких значений 

твердости, чем при серийной технологии. 

Получать на поверхности стали локальные цементированные 

участки можно науглероживанием с использованием дисперсных 

углеродных материалов, наносимых на поверхность стали скоростным 

электроконтактным нагревом на машинах для точечной сварки [25]. 

Аналогичный результат реализуется и в том случае, когда вся 

поверхность подвергается химико-термической обработке, а затем 

заданные участки закаливают, используя источники концентрированной 

энергии (лазерный, электронный лучи) [26]. 

Разработан способ дифференцированной обработки с получением 

чередующихся азотированных и неазотированных участков [27]. 

Разнородную структуру формируют в плазме тлеющего разряда 

повышенной плотности, состоящей из смеси азотсодержащего и 

инертного газов, посредством перфорированного экрана, выполненного 

с отверстиями. Этот способ обеспечивает  повышение контактной 
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долговечности и износостойкости упрочненного слоя за счет создания 

макронеоднородной структуры материала. 

Авторами работы [28] разработана термоциклическая электролитно-

плазменная технология упрочнения (ТЦЭПТ) поверхности 

крупногабаритных изделий (например, буровых штанг). В результате на 

поверхности изделия происходит формирование участков, имеющих 

толщину твердого слоя 6-10 мм. Эти участки, имеющие твердость до 60 

HRC обеспечивают повышение абразивной износостойкости 

поверхностного слоя. Не упрочненные промежутки между твердыми 

участками служат для релаксации напряжений. Промышленные 

испытания буровых штанг, упрочненных ТЦЭПП, показали увеличение 

их работоспособности в 2-3 раза.  

 

Выводы 

1. Увеличивающееся с каждым годом количество патентов и 

публикаций по разработке и внедрению новых способов 

дифференцированной обработки свидетельствует о большой 

перспективности этого направления в материаловедении. 

2. Эффективными способами дифференцированной обработки 

являются сочетание общего воздействия с локальным, для которого 

используются лазерный и электронный лучи плазма, 

гидродробеструйная обработка, цементация, ионное азотирование, 

термоциклическая электролитно-плазменная технология упрочнения 

(ТЦЭПТ),  

3. Способы дифференцированной обработки обеспечивают энерго- 

и ресурсосбережение. 
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УДК 669.184: 658.012.011.66  

МЕТОДИ ТА ОСНАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ  ПРОЦЕСУ 

ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ ПРИ ПРОДУВЦІ КОНВЕРТЕРНОЇ 

 ВАННИ КИСНЕМ  

 

К.В. Єгоров,В.С. Богушевський 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

 
Проведено аналіз керування сучасного киснево-конвертерного  цеху 

контрольно-вимірювальними  приладами  (КВП). Керування технологічним 

процесом припускає створення статичних і динамічних алгоритмів, 

результати розрахунків по яких можуть бути використані як у режимі 

поради оператору, так і для автоматичного керування процесом. 

 

Проведен анализ управления современного кислородно-

конвертерного цеха контрольно-измерительными приборами (КИП). 

Управление технологическим процессом предполагает создание 

статических и динамических алгоритмов, результаты расчетов по 

которым могут быть использованы как в режиме советы оператору, так 

и для автоматического управления процессом. 

 

The analysis of the control of the modern oxygen-converter shop by 

control and measuring devices (CMD) was carried out. Management of the 

technological process involves the creation of static and dynamic algorithms, 

the results of which can be used both in the mode of advice to the operator, and 

for automatic control of the process. 

Вступ 

Пройшло понад півстоліття з початку промислового використання 

киснево-ковертерного способу виробництва сталі. За оцінкою спеціалістів, 

принципово нові технології сталеваріння, на сьогоднішній день, стали 

достатньо зрілі. Періоди їх розвитку перейшли в стадію відносно 

спокійного вдосконалення окремих важливих елементів технології і 

обладнання. 

Вирішення основних задач сучасного киснево-конвертерного 

процесу - підвищення його рентабельності і досягнення заданих фізико-

хімічних властивостей розплавленого металу, щільно пов'язане з 

подальшою оптимізацією керуючих процесів. 
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При цьому в умовах ринку, що склалися, важлива роль відведена 

розвитку енерго  і ресурсозберігаючих технологій і прийомів ведення 

процесу. 

При високих швидкостях виплавки, що мають місце в конвертері, 

оператор фізично не встигає переробити великий об‘єм інформації, 

вибрати найкращий режим і оперативно втрутитися в хід плавки. 

Автоматизація конвертерного процесу дає можливість істотно 

підвищити його ефективність і якість виплавленої сталі. 

Найважливіші технологічні складові процесу продування 

конвертерної плавки — зневуглецювання, шлакоутворення і температурна 

— залежать від режиму дуття, що визначає глибину реакційної зони. 

Параметрами регулювання режиму дуття є інтенсивність подання 

кисню і відстань кінцевика фурми до рівня ванни. 

Неоптимальний вибір цих параметрів порушує синхронну зміну 

швидкості зневуглецювання і зміни температури ванни, призводить до 

утворення густих гетерогенних шлаків з високими значеннями вмісту 

кремнезему і в‘язкості, що гальмує процес виведення сірки, або, навпаки, 

занадто рідких шлаків, що спричиняє викиди металу. 

У проаналізованих працях[1-3] проведено детальний теоретичний 

аналіз процесів, що проходять у конвертерній ванні, наведено 

формалізацію окремих явищ. 

Загальний недолік моделей керування, що даються в цих працях, — 

неадекватність опису процесів для реальних умов, яка пов‘язана з 

припущеннями при розробці моделей. 

Відома модель явищ переносу сталеплавильної ванни [6]. Її можна 

використовувати для прогнозування стану конвертерної ванни і керування 

режимом дуття. Але відсутність зворотного зв‘язку істотно скорочує 

можливість застосування моделі в реальному виробництві. 

У практиці як зворотний зв‘язок у моделях керування режимом дуття 

використовується хімічний аналіз газів, що відходять [7], або безперервно 

вимірюється маса конвертера датчиками, змонтованими під його 

привідними цапфами. 

Обидва способи призводять до неточностей, пов‘язаних із впливом 

СО2 недопалу вапна, режимом вигоряння марганцю і заліза, кількістю 

кисню, що відбивається від ванни або йде на реакцію допалення окису 

вуглецю до двоокису у порожнині конвертера, а також похибками при 

визначенні хімічного складу шихти. 

Дослідження виконувались у НТУУ ―Київський політехнічний 

інститут‖ Міністерства освіти і науки України за темами „Принципи 

створення математичної моделі системи управління кисневим 
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конвертером‖ і „Математичні моделі й алгоритми системи управління 

кисневим конвертером‖. 

Постановка задачі 

Обґрунтувати і експериментально дослідити можливість 

використання відомих методів та технологій, для контролю процессу 

зневуглецювання  конвертерної ванни. 

Результати досліджень 

Існує значна кількість контрольно-вимірювальних приладів для систем 

газоочистки, охолодження окремих елементів конвертера, механізмів 

конвертера. 

Окремо функціонує комплекс вимірювальних приладів машини 

безперервного розливання сталі. 

В операторській конвертера розміщено КВП технологічних процесів, а 

також енергетичних параметрів систем охолодження елементів конвертера 

і газоочистки. 

Для шихтових матеріалів конвертерної плавки здійснюються наступні 

види контролю: 

- чавун: визначення маси (разом з доменним чи міксерним шлаком, що 

потрапив у ківш), хімічного складу (вміст Si, Mn, Р, і S), температури; 

- металобрухт: маса (за кордоном відомі спроби визначення хімічного 

складу); 

- вапно: маса, епізодичне визначення хімічного складу: 

- інші неметалеві шихтові матеріали: те ж саме. 

Продувка контролюється за наступними параметрами: 

- витрати дуття; 

- вміст кисню в дутті; 

- тиск дуття на підведенні до конвертера: 

- положення фурми щодо рівня ванни (контролюється епізодично, 

відомі спроби безперервного динамічного контролю); 

- тривалість продувки: 

- час присадки шихтових матеріалів по тракту сипучих матеріалів. 

Продукти плавки контролюються за параметрами: 

- сталь: вміст у металі С, Мn, S, температура, маса в процесі розливання: 

- шлак: основність і вміст оксидів заліза – періодично, іноді на кожній 

плавці: 

- гази, що відходять: вміст СО2, СО, H2,О, витрати на димосмоктувачі. 

На пульті керування оператора розташовані всі задавачі тих 

параметрів, якими керує оператор: витрати кисню. положення фурми, 

витрати шихтових. сипучих матеріалів, що подаються по тракту, а також 

керуючі тумблери повороту конвертера, підведення фурми, відкриття і 

закриття затворів на тракті сипучих матеріалів та інші. 
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Конвертерний процес відбувається в агрегаті закритого типу, що 

ускладнює його контроль для оператора, якому необхідно знати в процесі 

продувки вміст вуглецю, сірки і фосфору, а також температуру ванни для 

того, щоб приймати рішення по коригуванню перебігу продувки і 

закінчити її з необхідними результатами. Тому з появою конвертерних 

процесів, спочатку донного повітряного, а потім верхнього і донного 

кисневого дуття, йшли пошуки прямих і непрямих методів динамічного 

контролю перебігу продувки. 

Для контролю температури конвертерної ванни були випробувані 

наступні методи: 

- вимірювання температури газів. що відходять з припущенням,що вона 

близька до температури ванни; 

- вимірювання радіаційним пірометром температури зони вдування 

інертного газу у ванну через сопло у днищі чи стінці конвертера; 

- безперервне вимірювання температури ванни термопарою, захищеною 

наконечниками з високостійких вогнетривів, встановленою в бічній стінці 

конвертера, та ін. 

Перші два, як побічні,давали надто значне відхилення від фактичної 

температури, щоб ними користуватися, а безперервне вимірювання 

температур не забезпечувалося стійкістю захисних наконечників. 

Останнім часом для вимірювання температури конвертерної ванни 

використовують волоконну оптику. 

Для контролю швидкості вигоряння вуглецю і з її використанням 

поточної концентрації вуглецю виконувалися вимірювання: 

- складу газів. що відходять; 

- радіації| факела; 

- температури води, що охолоджує нижню частину газоходу (кесон) та 

інші. 

Із цих методів  деяке поширення одержав лише перший, який дає змогу 

досить точно контролювати кількість окисленого вуглецю. Однак 

неточність визначення вихідного вмісту вуглецю через невідомий його 

вміст у металобрухті, неконтрольованого окислювання вуглецю чавуну при 

зливанні його в конвертер із-за залишків конвертерного шлаку, що містить 

оксиди заліза, окалини та іржі на металобрухті не дозволяють 

використовувати метод для прогнозування вмісту вуглецю в конвертерній 

ванні з необхідною точністю.Однак метод контролю складу газів, що 

відходять  дає можливість стежити за швидкістю вигоряння вуглецю (рис. 

1) і  тим самим, за перерозподілом кисню між окислюванням домішок і 

шлаком. Це дозволяє оператору шляхом зміни інтенсивності продувки  і  

положення фурми забезпечувати нормальний перебіг процесу без викидів 

спіненої  шлакометалевої  емульсії і виносів металу. 
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Побічні методи динамічного контролю вмісту сірки і фосфору в металі 

невідомі. 

Широкого поширення набули методи контролю ступеня спінення 

шлакометалевої емульсії по вимірюванню шуму продувки на високій 

частоті 400-1200 Гц, а також вібрації конвертера і фурми. На початку 

продувки шлак неспінений і рівень шуму високий (1) (рис. 2).  

 
 

 

Потім, у міру збільшення швидкого вигоряння вуглецю, в тому числі у 

шлакометалевій емульсії, і спінення шлаку, його рівень піднімається до 

сопел фурми і затоплює їх Це викликає зменшення інтенсивності шуму N 

(2) на високій частоті, що створюють, в основному, кисневі струмені. У 

подальшому, якщо шлак перестає  пінитись і  згортається, шум на високій 

частоті знову посилюється (3). що дозволяє вжити заходів по нормалізації 

процесу шлакоутворення і рівень шуму падає (4). 

Метод акустичного контролю одержав широке поширення в 

конвертерних цехах європейських країнах і деяких цехах США і  Японії, 

однак вже не вирішує головних задач контролю конвертерного процесу: 

складу і температури ванни. 

Відомі  випадки широких випробувань і тривалого використання методу 

безперервного контролю положення фурми щодо конвертерної ванни 

основаного на випромінюванні  радіохвиль, прийомі сигналу, що 

відбивається від ванни і визначенні  різниці  у часі з перерахуванням на  

відстань ванни від випромінювача і, відповідно, фурми. 

Найбільш вдало питання епізодичного контролю вмісту вуглецю в 

конвертерній ванні й її температури вирішує використання допоміжної 

водо- охолоджуючої  фурми (зонда) з датчиком одноразового використання, 

що при зануренні у ванну вимірює її температуру і температуру ліквідус 

затвердіваючої проби металу з перерахуванням останньої на вміст  вугле-

цю. Датчик автоматично замінюється, що дозволяє здійснити необхідну 

кількість вимірів. Цей метод одержав повсюдне поширення завдяки високій 
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надійності й точності виміру. По суті, це головний метод динамічного 

контролю конвертерного процесу протягом останніх десятиліть. 

Для вимірювання активності кисню у сталі використовуються датчики зі 

стабілізованого двоокису цирконію, які вводяться у ванну після закінчення 

чи в процесі продувки за допомогою допоміжної фурми (зонда). 

-  

Висновки 

При рішенні задач оптимізації режиму конвертерної плавки 

необхідний комплексний підхід, що включає визначення критеріїв 

оптимізації, встановлення основних функціональних зв'язків між ними і 

параметрами режиму плавки та рішення власне задачі оптимізації. 

Точність контролю параметрів  ванни кисневого конвертера залежить від 

точності апріорної (інтенсивність продувки, відстань фурми до рівня 

металу, тощо) й апостеріорної інформації (аналіз газів, що відходять з 

конвертера, теплові потоки на фурму й охолоджувач конвертерних газів, 

тощо), а також кінетичного періоду плавки. Подальші дослідження будуть 

направлені на використання отриманих оцінок для системи замкнутого 

керування конвертерною плавкою. 
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УДК 669.184 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

А.Н. Стоянов, Б.М. Бойченко , К.Г. Низяев , Л.С. Молчанов , Е.В. Синегин  

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Узагальнено актуальний досвід кафедри металургії стали 

Національної металургійної академії України з розробки ресурсо- та 

енергоефективних технологій окремих стадій сталеплавильного 

виробництва. Представлені результати їх довготривалих промислових 

випробувань. 

 

Обобщен актуальный опыт кафедры металлургии стали 

Национальной металлургической академии Украины по разработке 

ресурсо- и энергоэффективных технологий отдельных стадий 

сталеплавильного производства. Представлены результаты их 

долговременных промышленных испытаний.  

 

It was generalized the current industry experience of the department of 

steel metallurgy of the National Metallurgical Academy of Ukraine on the 

development of resource-efficient technologies of individual stages of 

steelmaking. The results of their long-term industrial tests were shown.  

 

Вступление 

В связи с переходом отечественной промышленности к европейским 

стандартам качества первоочередными становятся задачи сертификации 

металлургической промышленности в соответствии с ними и ужесточение 

требований к технологиям производства, обеспечивающим это 

соответствие. Подчеркнем, что обязательной чертой развития 

современного металлургического производства является внедрение 

ресурсо- и энергосберегающих технологий, позволяющих уменьшать 

негативное антропогенное воздействие на окружающую среду и повышать 

энергонезависимость страны с одновременным снижением себестоимости 

конечной продукции. 

 

Постановка задач исследования 

Представленное ниже обобщение актуальных разработок кафедры 

металлургии стали НМетАУ может помочь выбору варианта технологий 
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для совершенствования отдельных стадий сталеплавильного производства 

в условиях конкретного металлургического завода.  

 

Основной материал исследования 

Известные технологии десульфурации чугуна [1] отличаются 

высокими энергозатратностью и энергоемкостью. Принципиально 

новыми являются технологии десульфурации чугуна за счет обработки 

расплава магнием, восстановленным из оксида под действием 

погруженной электрической дуги [2] и за счет теплового эффекта 

параллельных экзотермических реакций [3]. 

В соответствии с технологической схемой внепечного 

рафинирования чугуна, предусматривающего использование теплоты 

электрической дуги, в жидкий чугун погружается расходный блок, 

состоящий из восстановительного стержня (выполненного из смеси 

оксида магния и оксида кальция и восстановителя) и электродов, 

подключенных к источнику тока. При подаче электрического тока на 

электроды между их торцами возникает электрическая дуга, которая 

разогревает тело блока и приводит как к диссоциации оксида, так и к 

восстановлению магния из него непосредственно в объеме расплава. 

Данная технология позволяет достичь степени десульфурации на уровне 

лучших технологий по внепечному удалению из чугуна серы (до 92 %). 

Процесс внеагрегатной десульфурации жидкого чугуна за счет 

введения экзотермической смеси обеспечивает восстановление магния из 

оксида непосредственно в объеме жидкого металлического расплава и 

протекает за счет нагревания оксида магния в присутствии 

восстановителя под действием теплоты дополнительных экзотермических 

химических реакций. В промышленном исполнении данная технология 

реализуется за счет введения брикетов из экзотермической смеси, 

содержащей оксиды магния, кальция, железа и металлический алюминий, 

в количестве 15 - 20 кг / т жидкого чугуна. При применении данной 

технологии достигается степень десульфурации ≈ 70%, что подтверждает 

возможность ее применения на промышленных предприятиях с малым 

объемом производства. 

Учитывая, что геометрические параметры ванны кислородного 

конвертера значительно изменяются в процессе эксплуатации агрегата, 

разработаны вариативные конструкции наконечников фурм для 

«жесткой» продувки 1-ой половины компании конвертера и «мягкой» - 

для оставшегося срока эксплуатации футеровки [4]. Использование 

продувочного устройства предложенных конструкций позволяет 
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сбалансировать тепловой баланс конвертерной плавки за счет увеличения 

доли дожигания моноксида углерода. При этом испытания в 

промышленных условиях двухрядного наконечника кислородной фурмы 

позволили достичь экономии жидкого чугуна на уровне 3 - 5 кг / т чугуна, 

повысить стойкость фурменного устройства и улучшить условия его 

эксплуатации. 

Опробован метод защиты огнеупорных материалов путем 

управления протекания  электрохимических реакций на границе 

шлаковый расплав – футеровка [5]. Метод учитывает, что в основе 

процесса разрушения огнеупора шлаком лежат электрокапиллярные и 

электрохимические процессы, протекающие в большей степени в порах и 

трещинах огнеупора, поверхностная энергия в которых ниже, чем на 

гладкой поверхности. Эти процессы на сегодняшний день изучены 

недостаточно, однако контроль над их протеканием дает возможность 

повысить стойкость огнеупора к шлаку на принципиально новый уровень. 

Аналитическими исследованиями доказано, что при пропускании 

электрического тока через шлак и периклазоуглеродистый огнеупор на 

поверхности последнего возникает двойной электрический слой (д.э.с.). 

Это резко замедляет взаимодействие футеровки со шлаком. Эффект 

повышения стойкости футеровки достигается при создании с помощью 

внешнего источника электрического тока разности потенциалов между 

жидким шлаковым расплавом и огнеупором.  

В мировой металлургии обязательным элементом технологии 

конвертерного процесса является отсечка шлака во время выпуска стали 

из конвертера в ковш. Она обеспечивает: уменьшение затрат 

ферросплавов и легирующих, снижение неметаллических включений в 

стали за счѐт меньшего размыва шлаками футеровки ковшей, повышение 

стойкости футеровки сталеразливочных ковшей, повышение 

эффективности внепечной обработки стали. Эффективность указанной 

технологической операции определяется выбранной схемой еѐ 

реализации, техническими возможностями используемого при этом 

механического оборудования, а также качеством огнеупорных изделий, 

применяемых для предотвращения проникновения жидкого шлака в 

сталевыпускной канал конвертера. Прошел промышленную апробацию 

метод отсечки первичного шлака при помощи устройства, которое 

располагается непосредственно в лѐточном узле и разрушается только 

при контакте с жидкой сталью [6]. На практике получено снижение 

расхода ферромарганца на 2-3 %, ферросилиция – до 5 %. 
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При непрерывной разливке во избежание трудностей с обеспечением 

содержания водорода в флокеночувствительных сталях ниже актуальной 

границы ≤ 2 ррм на первых 3-5 плавках серий «плавка на плавку» авторы 

реализовали мероприятия по исключению контакта бурсита Mg(OH)2, 

входящего в состав торкрет-масс, с жидкой сталью. Получены следующие 

результаты.  

Повышение температуры бетонных стенки и дна промковша с 85 - 

100 до 120 - 130°С приводит к быстрому улетучиванию (испарению) 

воды, которая добавлялась в торкретмассу. Недостаток: сползание 

торкретмассы и необходимость прерывания процесса торкретирования. 

Уменьшение толщины торкретмассы с 34 до 20 мм приводит к тому, 

что температура дна промковша  под торкретмассой достигает 550 °С к 

моменту начала разливки, происходит обширное разложение брусита. 

Уменьшаются потребление воды на торкретирование промковша на 30% 

и продолжительность торкретирования. Расход сухой торкретмассы 

снижается на 35%. Но возрастает риск разрушения огнеупорного бетона 

при попадании шлака в промковш. 

Увеличение продолжительности нагрева промковша с 4 до 5 часов и 

уменьшение толщины торкретмассы до 28 мм обеспечивают достижение 

температуры дна ковша до 650 °С к моменту начала разливки и полное 

разложение брусита. Но это сопровождается повышенным расходом 

топлива и необходимостью тщательного контроля полноты его сгорания. 

Добавление в торкретмассу поверхностно-активных веществ 

(органических составляющих) снижает потребление воды на 3% и расход 

торкретмассы благодаря эффекту вспенивания. Однако при этом 

снижаются прочность массы и производительность торкретмашины. 

Уменьшение реакционной поверхности торкретмассы посредством 

изготовления еѐ из порошков зерновой фракции 0,5 – 1 вместо < 0,125 мм 

приводит также к меньшему потреблению воды, но возрастает 

содержание неметаллических включений в стали. 

Импрагнирование (пропитывание) огнеупорного бетона в промковше 

различными добавками предотвращает проникновение воды при его 

торкретировании и нагревании вследствие закупоривания капилляров, 

однако приводит к худшему прилипанию торкретмассы. 

Использование торкретмасс без гидратов заметно снижает 

содержание водорода в стали, но их стоимость в 3 раза выше. 

Нагревание промковша с помощью проводников сопротивления, 

прокладываемых между огнеупорным бетоном и плитками шамота, 

обеспечивает целенаправленное выведение воды из бетона и 
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торкретмассы к поверхности промковша в течение торкретирования и 

нагревания, позволяет избежать микротрещин и других повреждений 

футеровки, однако сопровождается повышенными издержками на 

электроэнергию. 

Сравнение опробованных вариантов действий по технологическим и 

экономическим показателям выявило значительные преимущества 

технологии с повышением длительности нагревания промковша с 4 до 5 

часов при неизменном минутном расходе обогревающего газа. Такой 

нагрев обеспечивает практически полное и равномерное разложение 

гидратов в дне ковша при толщине торкретмассы 28 мм и в его стенке, 

что сопровождается снижением концентрации водорода при непрерывной 

разливке минимально в 1,5 раза. 

В связи с неизбежностью попадания определенного количества 

водорода в уже вакуумированные флокеночувствительные стали в 

промежуточном ковше МНЛЗ отработана продувка их на этой стадии 

аргоном с расходами, пропорциональными корню квадратному из этого 

количества [7], в том числе с добавками водородопоглощающих 

основных оксидов [8]. 

В мировой практике к настоящему времени используют ряд 

технологий по обработке непрерывнолитой заготовки физическими 

воздействиями в предкристаллизационный период, к основным из 

которых относится создание термодинамических и теплофизических 

условий, способствующих формированию металла с высокой химической 

и структурной однородностью. Среди них можно выделить процесс 

электрогидроимпульсного влияния на расплав [9], характеризующийся 

высокими энергетическими показателями (до 150 кДж в импульсе), 

значительно уменьшающий в сравнении с известными технологиями 

осевую пористость и позволяющий снизить длину жидкой фазы на 11 % 

при относительно небольших энергетических затратах на единицу 

продукции. Процесс обеспечивает возможность обработки больших масс 

металла.  

Существует широкое разнообразие способов введения инокуляторов 

в жидкую сталь в предкристаллизационный период. Эффективным 

оказался  предложенный авторами способ ввода дисперсных 

инокуляторов расчетной фракции в жидкую сталь через полый стопор 

промковша в струе газа-носителя [10]. Технология использования 

инокуляторов имеет комплексное воздействие на процесс непрерывной 

разливки, устойчиво обеспечивает модификацию структуры, объемную 
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кристаллизацию и торможение струи металла на выходе из погружного 

стакана. 

 

Заключение 

Описаны новые технические решения по модернизации процессов 

внепечной обработки чугуна и стали, выплавки стали и ее разливки на 

МНЛЗ и обоснована целесообразность их внедрения в производство.  
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На основі комплексного аналізу закордонних науково-технічних 

джерел інформації виконано докладний аналіз технологій підготовки 

переробного чавуну для виплавки в кисневих конвертерах якісних сталей з 

особливо низьким вмістом сірки і фосфору. Представлено основні 

технологічні показники процесів комплексного видалення сірки та 

фосфору з чавуну. 

 

На основе комплексного анализа зарубежных научно-технических 

источников информации выполнен подробный анализ технологий 

подготовки передельного чугуна для выплавки в кислородных конвертерах 

качественных сталей с особо низким содержанием серы и фосфора. 

Представлены основные технологические показатели процессов 

комплексного удаления серы и фосфора из чугуна. 

 

On the basis of a comprehensive analysis of foreign scientific and technical 

issues, a detailed analysis of the technologies for preparing hot metal for 

melting high-quality steels with an especially low sulfur and phosphorus content 

in oxygen converters was carried out. The main technological indicators of the 

processes of complex removal of sulfur and phosphorus from hot metal are 

presented. 

 

Вступ 

Процес виробництва якісних і високоякісних марок сталей пов'язаний 

з одержанням у готовій металопродукції низького вмісту шкідливих 

домішок (зокрема  S, P, N, H і кольорових металів). На даний момент 

розроблено значну кількість технологій, що дозволяють одержати 

стабільний результат з видалення H, N й уникнути потрапляння 

кольорових металів у готову металургійну продукцію. Особливі складності 

існують у забезпеченні необхідного низького вмісту S і Р у готовому 

металі, оскільки з кон'юнктурних міркувань на даний момент виправдане 

застосування шихтових матеріалів з високим їх вмістом [1]. При цьому 

ситуація ускладнюється відсутністю стабільного їх вмісту протягом 
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тривалого періоду (вміст змінюється від однієї партії шихтових матеріалів 

до іншої й у межах однієї партії) [2]. 

 

Постановка задач дослідження 

Враховуючи значний досвід у виробництві високоякісних марок 

сталей з особливо низьким вмістом S і Р металургійних підприємств Японії 

метою даного дослідження є узагальнення відомостей про здійснення 

операцій з видалення сірки та фосфору з розплаву. В контексті 

проведеного дослідження обливої уваги заслуговує докладне вивчення 

технологічних схем здійснення операцій рафінування чавуну та їх 

основних показників. 

 

Методика проведення досліджень 

Проведені дослідження носили суто теоретичний характер і 

базувалися на комплексному аналізі джерел науково-технічної інформації. 

У якості основних параметрів дослідження технологічних процесів 

позапічної десульфурації та дефосфорації розплавів використовувалися 

наступні показники: 

 технологічна схема здійснення процесу рафінування; 

 витрати та склад матеріалів, що використовувалися для рафінування; 

 основні показники процесу рафінування (ступінь видалення 

шкідливих домішок, теплові втрати чавуну, тривалість обробки). 

 

Результати проведення досліджень 

Основним джерелом надходження S і Р у сталь у технологічних 

ланцюжках виробництва застосуванням технологій киснево-конвертерної 

плавки є рідкий чавун. Процеси їхнього видалення мають різну фізико-

хімічну природу, тому їх доцільно здійснювати або в різних агрегатах, або на 

різних стадіях виробництва сталі [3]. Крім того ефективність процесів 

дефосфорації й десульфурації (при використанні традиційних реагентів) 

залежить від активності, що додатково вимагає введення в технологічний 

ланцюжок операції десиліконизації, як стадії попередньому видаленню 

фосфору [4]. 

Проблематика комплексного рафінування чавуну при виробництві сталі 

в сучасній металургії гостро виникає на початку 80-х років ХХ століття. Це 

було викликано підвищенням вимог якості до металу у зв'язку з освоєнням 

нових кліматичних зон (крайньої півночі та заполяр'я) і жорсткістю 

стандартів якості у зв'язку із глобалізацією й розробкою міжнародних 

стандартів якості серії ІSO. Найбільш значиме місце в розробці технологій 

комплексного рафінування чавуну займає металургійна промисловість 

Японії, що пов'язано з необхідністю робити конкурентну на світовому ринку 
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металопрокату продукцію при значному обмеженні необхідних ресурсів 

(застосування металевих і неметалічних шихтових матеріалів імпортного 

походження). Узагальнюючи технологічні й організаційні особливості різних 

технічних рішень по комплексному рафінуванню чавуну запропонована 

схема їхньої класифікації (рис. 1). 

Перші технічні рішення з попереднього рафінування чавуну 

передбачали здійснення всіх технологічних операцій на стадії випуску 

чавуну з доменної печі. Місцем здійснення процесів видалення домішок був 

безпосередньо жолоб. Перший технологічний процес, який було здійснено у 

промисловому масштабі, одержав назву SROT(SFM)-процес (реалізований на 

заводі "Сумітомо Кіндзуке Коге" у Касімі – корпорація Sumіtomo Metal). 

Схематичне зображення технологічного ланцюжка даного процесу [5] 

представлене на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 Схема класифікації технологій комплексного рафінування чавуну 

 

Технічне рішення передбачає послідовне здійснення процесів 

десиліконизації й дефосфорації. При цьому реагенти подаються в різні зони 

жолоба, розділені спеціальними скімерними плитами. Рафінувальні суміші 

подаються самопливом з бункерів на поверхню чавуну. У якості реагентів 

для видалення кремнію застосовують окалину в кількості 20 кг/т; у якості 

реагентів для видалення фосфору використовують суміш (% по масі: 55-70 

окалини, 20-30 вапна й 10-15 плавикового шпату) з витратою до 100 кг/т. При 

цьому досягається ступінь десиліконизації на рівні 50 % (Sікін = 0,12%) з 

втратою фізичного тепла чавуну на рівні 20 °С [6], на стадії дефософорации – 
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ступінь дефосфорації 65 % (Ркін = 0,035%) при зниженні температури чавуну 

близько 150-200°С [7]. Істотним недоліком даного технологічного процесу 

рафінування чавуну є низька швидкість (внаслідок обмеження поверхні 

контакту реагентів із чавуном, відсутність можливості одержання низьких 

концентрацій S і P, низька продуктивність). 

У ході вдосконалення даної технології був розроблений процес New-

SROT (TІM), що передбачає вдосконалення подачі активних реагентів за 

рахунок застосування технології інжекції (через спеціальні фурмені пристрої 

в потоці кисню). Схематичне зображення технологічної лінії, організованої 

відповідно до TІM-процесу [50] представлене на рис. 3. 

Ця технологічна схема вперше реалізована на підприємстві Sumіtomo 

metal в Kasіme. Дана технологія дозволяє досягнути ступеня десиліконизації 

близько 65 % (при Sікін = 0,1%) [6] і дефосфорації – 60% (при Ркін = 0,1%) [7]. 

 

 
Рис. 2 Схематичне зображення технології SROT(SFM)-процесу 

 

Для здійснення процесу видалення кремнію застосовується суміш порошків 

залізної руди й вапна (при співвідношенні 80:20 %) з витратою 40 кг/т; для 

видалення фосфору – порошок окалини, вапна й плавикового шпату (при 

співвідношенні (60…70):(20…30):(0…10), при витраті 100-150 кг/т. При 

цьому втрати тепла на стадії десиліконізації становлять 10°С, на стадії 

дефосфорації – 70°С. До недоліком даного процесу можна віднести низьку 

швидкість процесів рафінування (обмежена поверхня контакту активних 

реагентів з розплавом внаслідок високої швидкості переміщення чавуну 

жолобом), високі тепловтрати й відсутність можливості одержання гранично 

низьких концентрацій домішок. Крім того з переходом на дешевший кокс із 

високим вмістом сірки варто одночасно із кремнієм і фосфором видаляти 

сірку. Тому наступним етапом розвитку технологій комплексної підготовки 

чавуну до виплавки сталі стало створення процесів з урахуванням зниження 

концентрацій кремнію, сірки й фосфору. 
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Рис. 3 Схематичне зображення технології TІM-процесу 

 

Для підвищення продуктивності процесів комплексного рафінування 

чавуну працівниками корпорації Sumіtomo Metal на заводі Kashіma steel works 

був розроблений процес SARP [8] (схема представлена на рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Схематичне зображення технології SARP-процесу 

 

Розроблений процес передбачає здійснення десиліконизації у дві стадії: 

первинна здійснюється на жолобі доменної печі, а остаточна – у ковші 

міксерного типу. При цьому видалення сірки й фосфору здійснюється 

одночасно в ковші міксерного типу на наступному етапі обробки. Здійснення 

первинної десиліконизації передбачає введення матеріалів, що містять 

оксиди заліза на поверхню чавуну за допомогою бункерних пристроїв і 

системи живильників. Остаточне видалення кремнію, аж до заданої 

концентрації, досягається за рахунок інжекції відсіву агломерату в ковші 

міксерного типу. Таким чином, сумарна витрата залізної руди й агломерату, 

на операцію видалення кремнію, становить 31 кг/т. Сумарний коефіцієнт 

десиліконизації становить 87,5% (при Sікін = 0,08%), зниження температури 
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чавуну в середньому становить 5-10°С. У процесі операції видалення 

кремнію із чавуну здійснюється видалення шлаків з високим змістом SіО2, як 

при випуску металу з доменної печі (відсікання скиммерною плитою), так і з 

ковша міксерного типу (вакуумна екстракція) [8]. Операції дефосфорації й 

десульфурації здійснюються в ковші міксерного типу методом моноінжекції 

соди (Na2CO3) у струмені азоту. Витрата реагенту становить 20 кг/т. У 

процесі обробки досягається ступінь десульфурації на рівні 96 % (при Sкін = 

0,002%); ступінь дефосфорації – на рівні 97 % (при Ркін = 0,003%). Зниження 

температури розплаву за операцію десульфурації-дефосфорации становить 

120-150°С [9]. По закінченню процесу позапічної обробки чавуну шлаки, що 

містить Na2O, видаляються з ковша міксерного типу методом вакуумної 

екстракції й утилізуються. 

Висока шкідливість реагенту для навколишнього середовища вимагала 

подальшого вдосконалення процесів із застосуванням соди шляхом 

проведення процесів рафінування в агрегатах спеціальної конструкції з 

обмеженим робочим простором і досконалою системою газоочистки. 

Відповідно до  цієї концепції була розроблена й реалізована технологія 

комплексної підготовки чавуну при виробництві сталі на заводі Kobe works 

корпорації Kobe steel. Технічне рішення одержало назву процес OLІPS 

(Рафінування чавуну із застосуванням Н-печі), оскільки для здійснення 

комплексного видалення сірки й фосфору застосовується агрегат спеціальної 

конструкції [10]. Схема здійснення даної технології представлена на рис. 5.  

 

 

Рис. 5 Схематичне зображення технологічного ланцюжка OLІPS-процесу 

Відповідно до неї десиліконізація здійснюється в стаціонарному міксері за 

рахунок інжекції флюсу на основі закису заліза в кількості до 20 кг/т у струмі 

кисню. По закінченні даної технологічної операції шлаки з міксера скачують. 

Зниження температури становить 5-10°С. Далі чавун з низьким вмістом 

кремнію надходить на агрегат спеціальної конструкції "Н-піч". 
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У ній проводяться процеси дефосфорації й десульфурації. На першій 

стадії здійснюється дефосфорації за рахунок подачі на поверхню розплаву 

суміші, що містить вапно (43%), залізної руди (43%) і плавикового шпату 

(13%). При цьому здійснюється обдування поверхні розплаву киснем через 

додаткову фурму. Витрата реагенту на дефосфорацію становить 33,2 кг/т. 

Подальшою операцією є проведення десульфурації, яка здійснюється за 

рахунок інжекції соди й вапна у струмені азоту без обдування поверхні 

розплаву киснем. Витрата соди становить 5,1 кг/т чавуну. Зміна температури 

за процес комплексного видалення сірки й фосфору становить 40°С, при 

цьому ступінь дефосфорації становить 62,5% (Ркін=0,03%), десульфурації – 60 

% (Sкін=0,016%) [11]. 

З метою поліпшення показників рафінування чавуну вищезгадана 

технологія була вдосконалена співробітниками корпорації Sumіtomo Metal. 

Замість використання спеціального реактора для проведення дефосфорації й 

десульфурації використався ківш міксерного типу. Промислова реалізація 

даної технології була здійснена на заводі "Kіmіzu Works" у Вакаямі [12]. 

Схематичне зображення послідовності технологічних операцій представлене 

на рис. 6. 

 

 

Рис. 6 Схематичне зображення технології комплексного рафінування чавуну 

на заводі "Kіmіzu Works" у Вакаямі 

 

При цьому десиліконізація здійснюється за рахунок продувки чавуну 

порошкоподібною сумішшю реагентів у струмені повітря, з витратою на 

обробку залізної руди 10-15 кг/т, вапна – 6 кг/т, окалини – 25 кг/т, агломерату 

– 31 кг/т. Видалення кремнію здійснювали на стадії переливу чавуну 
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безпосередньо на жолобі доменної печі. Шлаки з високим вмістом оксидів 

кремнію видаляли на стадії наповнення ковшів міксерного типу. При цьому 

було досягнуто ступінь десиліконизації на рівні 87,5 % (при Sікін=0,08%), а 

зниження температури становило 30-50 °С/обробку. Процес одночасної 

дефосфорації й десульфурації здійснюється за рахунок інжекції в струмені 

повітря Na2CO3 з витратою 19 кг/т. При цьому досягається ступінь видалення 

сірки на рівні 96% (при Sкін=0,002%), видалення фосфору – 87,5 

(Ркін=0,005%), зниження температури чавуну за операцію видалення кремнію 

й фосфору – 100-120°С [7]. Окрім значних теплових втрат при обробці 

чавуну дана технологічна схема попередньої обробки чавуну вимагає 

розробки й впровадження додаткового комплексу заходів з утилізації шлаків, 

що містять оксиди натрію. 

З огляду на те, що Na2O є шкідливим для навколишнього середовища, 

надалі в Японії намагалися розробити технологічні рішення з комплексного 

рафінування чавуну з виключенням використання соди. Так корпорацією 

Nіppon Steel була розроблена технологія ORP і реалізована на заводі "Kіmіtsu 

works" [12]. Схема послідовності технологічних операцій наведена на рис. 7. 

 

 

Рис. 7 Схематичне зображення технологічного ланцюжка ORP-процесу 

 

Відповідно до розробленої технології процес рафінування чавуну 

здійснюється у 2 стадії: 1) десиліконізація; 2) спільне видалення сірки й 

фосфору. Процеси видалення кремнію здійснюють на жолобі доменної печі 

під час зливу чавуну в ківш міксерного типу за рахунок подачі на поверхню 

розплаву флюсу, що містить оксиди заліза, у кількості 10-15 кг/т чавуну. При 

цьому досягається ступінь десиліконізації на рівні 50 % (Sікін=0,2%) [13], а 

зниження температури розплаву становить близько 20°С. Кінцеві шлаки 

операції знекремлювання видаляють при переливі чавуну в ківш міксерного 
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типу. Операцію десульфурації поєднано з дефосфорацією і здійснюються в 

ковші міксерного типу. У якості реагентів для видалення фосфору 

застосовують кінцеві конвертерні шлаки з високою окисленістю в кількості 

35 кг/т, які вводить на поверхню чавуну. Десульфурацію здійснюють за 

рахунок інжекції порошкового вапна в кількості 19 кг/т у струмені азоту. По 

закінченню процесів рафінування шлаки з ковша видаляють за рахунок 

установки вакуумної екстракції [12]. 

З огляду на те, що дана технологія не дозволяє в достатньому обсязі 

видаляти кремній, до необхідної низької межі, за результаті подальших 

удосконалень була розроблена технологія комплексного рафінування чавуну, 

яка передбачає здійснення десиліконізації в ковші за рахунок вдування 

оксидів заліза й поєднану десульфурацію й дефосфорацію в заливному ковші 

[8] (рис. 8). Наведена технологічна схема комплексного рафінування 

реалізована в умовах корпорації Nіppon Steel на заводі Сін-Ніппон Сейтецу в 

Кіміцу. 

 

 

Рис. 8 Схематичне зображення технології комплексного рафінування чавуну 

на заводі Сін-Ніппон Сейтецу в Кіміцу 

 

Десиліконізація здійснюється в ковшах міксерного типу за рахунок 

інжекції в струмені азоту залізистого піску в кількості 27 кг/т. При цьому 

досягається ступінь десиліконізації на рівні 70 % (Sікін=0,15%), а зниження 

температури становить 20-30 °С за обробку. Спільне видалення сірки й 

фосфору здійснюється в заливному ковші за рахунок інжекції в розплав 

вапна – 18 кг/т, окалини – 25 кг/т, CaF2 – 2,5 кг/т й CaCl2 – 2,5 кг/т. Подача 

порошкових реагентів у розплав здійснюється в струмені кисню, при цьому 

одночасне здійснення процесів десульфурації й дефосфорації досягається за 

рахунок поділу зон рафінування шляхом застосування заглибної камери 

спеціальної конструкції, яка розміщена на фурмі для інжекції реагентів. У 

такий спосіб усередині камери протікають процеси дефосфорації, а за її 
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межами – десульфурації. Сумарне зниження температури за операцію 

одночасного видалення сірки й фосфору становить 50-130°С, при цьому 

ступінь дефосфорації становить 87,5 % (Ркін=0,015%) [7], а десульфурації – 80 

% (Sкін=0,005%). До істотних недоліків даного технічного рішення можна 

віднести відсутність технологічності процесу (неможливо домогтися 

стабільної роботи реакційної камери, що розташована на фурмі протягом 

тривалого часу), необхідність створення складної системи аспірації для 

захисту від неорганізованих викидів в атмосферу цеху при обробці. 

Наступним етапом розвитку процесів комплексного позапічного 

рафінування стала розробка технологічної схеми комплексного рафінування 

чавуну з винесенням процесу десульфурації на окрему стадію. Це технічне 

рішення, що одержало назву NRP-процес, було реалізовано на підприємстві 

Nіppon Kokan, Fukoyama корпорації Nіppon steel [7]. Послідовність операцій 

технологічного циклу рафінування чавуну представлена на рис. 9. Процес 

NRP передбачає здійснення десиліконізації чавуну за рахунок інжекції в 

струмені повітря залізної окалини в кількості 25 кг/т, що дозволяє досягти 

ступеня видалення кремнію 50 % (Sікін=0,2 %) [8]. По закінченню процесу 

десиліконізації шлаки з високим вмістом SіО2 видаляють. Наступним етапом 

обробки розплаву є десульфурація за технологією KR. 

 

 

Рис. 9 Схематичне зображення технології NRP-процесу 

 

При цьому досягається ступінь десульфурації на рівні 80 % 

(Sкін=0,002%), витрата вапна становить до 20 кг/т, CaF2 – 2 кг/т, зниження 

температури – до 80 °С/обробку. Дефосфорація є окремою стадією 

рафінування чавуну й здійснюється в чавуновозному ковші за рахунок 

інжекції в струмі азоту CaО з витратою 14 кг/т, CaF2 – 4 кг/т, окалини – 

25 кг/т. При цьому поверхню розплаву обдувають киснем через додаткову 

фурму. Ступінь дефосфорації становить 65 % (Ркін=0,03%), а зниження 

температури розплаву – до 40 °С/обробку. 
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Наступним етапом розвитку технологій комплексного рафінування 

чавуну в Японії став пошук скорочення теплових втрат у процесі обробці. У 

такий спосіб практично одночасно були розроблені й впроваджені дві 

наступні технології: MURC – корпорація Nіppon Steel й "Технологія переділу 

чавунця в конвертері з кислої футерівкою" – корпорація Kobe Steel. 

Технологічна схема "Процесу переділу чавунця в конвертері з кислої 

футерsвко" [15] представлена на рис. 10. Вона передбачає здійснення 

попередньої десиліконізації на жолобі доменної печі, за рахунок подачі на 

поверхню розплаву оксидів заліза. Подачу реагентів здійснюють самопливом 

з бункера. При цьому основні параметри процесу відповідають стадії SFM-

процесу. Десульфурацію здійснюють в заливному ковші за рахунок інжекції 

магнію в струмені азоту. Процес дефосфорації проводять в агрегаті 

конвертерного типу, оснащеному кислою футерівкою. У процесі 

дефосфорації вводять додаткові флюси (матеріали, що містять оксиди заліза 

й кальцію) для додання необхідних фізико-хімічних властивостей шлакам. На 

даний момент розроблене технічне рішення застосовують як основну 

підготовчу стадія для виплавки сталі відповідно до малошлакової технології. 

 

 

Рис. 10 Схематичне зображення технології "Процесу переділу чавунця в 

конвертері з кислої футерівкою" 

 

Для процесу MURC характерне здійснення всіх стадій рафінування в 

одному конвертері з наступним скачуванням шлаків (рис. 11) [16]. 

Відповідно до  даної технології на першій стадії здійснюється видалення 

кремнію й фосфору за рахунок продувки чавуну киснем з мінімальною 

кількістю флюсів. Утворені шлаки скачують і проводять наступне 

рафінування розплаву від сірки. Процес відрізняється від існуючих значно 

нижчими тепловтратами (пов'язаними зі здійсненням всіх стадій рафінування 

в одному агрегаті). На даний момент технологія вважається найбільш вдалою 

при підготовки чавуну для виробництва сталі високоякісних марок [17]. 

Поєднання попередньої обробки рідкого чавуну, конвертерної плавки з 

комбінованою продувкою й наступної позапічної обробки сталі лягло в 
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основу сучасного технологічного маршруту "доменна піч - установки 

позапічної обробки чавуну - конвертери комбінованої продувки - установки 

позапічної обробки сталі - машини безперервного лиття заготовок" зайняв 

домінуючі позиції на підприємствах металургійної галузі.  

 

 
Рис. 11 Схематичне зображення технології MURC-процесу 

 

Це дозволило забезпечити високоефективне й стабільне масове виробництво 

сталей високої чистоти по домішках і неметалевих включеннях. 

На сьогоднішній день у закордонній металургійній практиці [17, 18] у 

найбільш прогресивному варіанті технологічний ланцюu ресурсо- і 

енергозберігаючого конвертерного виробництва якісного залізовуглецевого 

напівпродукту перед позапічною обробкою сталі включає етапи (рис. 12): 

 глибоку десульфурацію чавуну (≤ 0,005 % [S]) у 

заливальних ковшах перед киснево-конвертерною плавкою; 

 комбіновану продувки попередньо рафінованого від сірки чавуну у 

двох (процес SRP-Z) або одному (процес MURC) конвертерах з поділом 

плавки на два періоди. При використанні двох конвертерів у першому 

періоді продувки здійснюється переважне спільне видалення кремнію й 

фосфору з наступним випуском металу з конвертера в ківш і заливанням у 

наступний, а в другому періоді по малошлаковій технології з рідкофазним 

відновленням добавок сировини, що містить  марганець, (Японія, Південна 

Корея, Китай) здійснюється зневуглецьовування й подальша дефосфорація 

розплаву із забезпеченням необхідної температури останнього перед 

випуском у сталерозливний ківш. У процесі MURC після реалізації 

першого періоду продувки для видаленню кремнію й фосфору 

здійснюється проміжне скачування шлаків, а потім за тією ж 

малошлаковою технологією забезпечується в другому періоді 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

285 
 

зневуглецьовування ванни з досягненням по закінченні продувки заданого 

складу й температури металу; 

 

 
Рис. 12 Сучасний технологічний маршрут ресурсо- і енергозберігаючого 

конвертерного виробництва якісного залізовуглецевого напівпродукту [19] 

 

 ошлакування футерівки конвертера кінцевими шлаками з підвищеним 

вмістом оксиду магнію шляхом роздування останнього азотними 

струменями через верхню фурму з формуванням високостійкого гарнісажу 

на футерівці. При цьому рідкі шлаки, що лишилися після 

зневуглецьовування розплаву, ефективно утилізуються для 

знекремлювання й дефосфорації при наступному заливанні чавуну в 

конвертер. 

Висновки 

Проаналізовано розроблені в Японії технологічні схеми комплексного 

рафінування чавуну. Визначено, що існуючі технології дозволяють 

знижувати вміст Sі до 0,05 %, S – до 0,005% і Р – до 0,005 %. Визначено, що 

основними недоліками існуючих технологій є значне подовження циклу 

виробництва сталі, а також значні тепловтрати 
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УДК 669.018.42-405  

 

ВІБРО-РОТАЦІЙНА ОБРОБКА РОЗПЛАВУ ЛИВАРНОГО 

АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ 

 

В. С. Дорошенко 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Вібро-ротаційну обробку розплаву у тиглі плавильної печі виконували 

вібраційним активатором. Дві лопаті активатора виконано у формі крила 

літака, кожна з звигнутою і пласкою поверхнями, а ротаційний рух в 

розплаві утворювали градієнтом тиску, вектор якого перпендикулярний 

напряму плину, коли розплав плине по вигнутій траєкторії лопаті під час її 

зворотно-поступального руху.  

 

Вибро-ротационную обработку расплава в тигле плавильной печи 

выполняли вибрационным активатором. Две лопасти активатора 

выполнены в форме крыла самолета, каждая с выпуклой и плоской 

поверхностями, а ротационный движение в расплаве получаали 

градиентом давления, вектор которого перпендикулярен направлению 

течения, когда расплав течет по изогнутой траектории лопасти во время 

ее возвратно-поступательного движения. 

 

Vibration-rotational treatment of the melt in the crucible of the melting 

furnace was performed by a vibratory activator. Two activator blades are made 

in the form of an airplane wing, each with convex and flat surfaces, and 

rotational motion in the melt was obtained by a pressure gradient whose vector 

is perpendicular to the direction of flow when the melt flows along the curved 

path of the blade during its reciprocating motion.  

 

В циклі науково-технологічних робіт, що проводяться сьогодні у 

відділі фізико-хімії ливарних процесів під керівництвом проф. 

Шинського О. І. в інституті ФТІМС НАН України, передбачено 

застосування роторно-конвеєрних способів для оптимального поєднання 

зростання продуктивності лиття та якості виливків зі зростаючими 

вимогами сумісності з навколишнім середовищем. Цей огляд технології 

обробки алюмінієвих ливарних сплавів в рідкому чи рідкорухомому стані 

виконано в рамках теми: «Наукові і технологічні основи створення 

високопродуктивних ливарних процесів одержання литих конструкцій з 

залізовуглецевих та кольорових сплавів і розробка концепції ливарних 

роторно-конвеєрних комплексів». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
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Розглянемо деякі відомі способів ротаційної обробки розплаву 

ливарного алюмінієвого сплаву. Серед способів рафінування алюмінієвих 

сплавів поширені процеси, які включають обробку розплаву з 

використанням флюсу, наприклад, один зних відрізняється тим, що флюс, 

який знаходиться над металом, вводять вглиб розплаву зануреним у 

ньому обертовим (ротаційним) диском [1].  

Недоліком способу є те, що високі швидкості обертання диску 

потребують обробки металу в спеціальних ємностях під щільно закритою 

кришкою, щоб метал під дією відцентрових сил не вилився за межі 

ємності. Швидке обертання диску в розплаві потребує спеціальних 

заходів техніки безпеки в ливаних цехах. Така разова обробка перед 

переливанням металу у роздавальний тигель чи розливальний ківш, які 

типово застосовують у практиці ливарних цехів, ускладнює процес 

обробки тим, що потребує спеціального обладнання, засобів та 

підготовки ливарників з огляду убезпечення вильоту крапель металу чи 

шлаку з ємності від швидкого обертання диску.  

Також відомий спосіб введення реагентів в розплав металу і його 

перемішування  застосуванням обертового (ротаційного) пристрою, що 

включає пошарове розміщення дозованої кількості реагентів в 

контейнері, занурювання завантаженого контейнера в розплав і 

витримування його там до розплавлення реагентів з одночасним 

перемішуванням розплаву реактивними газо-рідинними струменями [2]. 

Контейнер занурюють в розплав примусово за допомогою вертикальної 

опори зі зворотно-поступальним рухом змішувача у вертикальному 

напрямку і реактивними струменями, утворюваними імпульсами 

кінетичної енергії за рахунок послідовного випаровування і розплавлення 

груп шарів реагентів, виконують модифікування мчи рафінування сплаву. 

У цьому способі реагенти поміщуються в контейнер складної 

конструкції і він обертається силами, що створюються в розплаві металу 

завдяки реактивним струменям, які витікають з контейнера. Це потребує 

точного розрахунку мас реагентів, температури матеріалів, що реагують, 

та конструкції контейнера з розміщеними в ньому прошарками реагентів. 

Також треба рухати вниз-вверх цей контейнер, тримаючи за опору, яка 

обертається імпульсами енергії від випаровування і розплавлення 

реагентів, часом з мало прогнозованою швидкістю. Складність 

розрахунку мас і пошарового позиціонування в контейнері матеріалів, 

включаючи такий досить активний і вибухонебезпечний реагент як 

магній в середовищі розплаву сталі, відсутність опису механізму 

занурювання та руху ротаційного контейнера по глибині металу в ковші 

(скоріше всього, вручну) складають недоліки цього способу, що має 
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значний потенціал некерованості реакції з негативними наслідками з 

огляду техніки безпеки. 

Відоме також застосування в технічних пристроях деталей, які мають 

форму подібну до крил літака, зокрема, для загортання насіння у грунт 

[3], а також для тістомісильної машини з ротором, лопаті якого в перерізі 

мають форму крила літака [4]. Однак вони застосовані не в галузі 

ливарництва для обробки розплаву металу чи сплаву, а щоб різати "V''-

подібними крилами сошника (рухомого сівального пристрою) грунт на 

певній глибині і оптимально загортати насіння у грунт, або щоб 

примусовим обертанням ротора покращувати перемішування і 

пластикацію тіста та зменшувати витрати енергії на нагрівання тіста. Ці 

технічні рішення не вирішують питання обробки ливарних розплавів, а 

лише наштовхують на думку, як зворотно-поступальним рухом 

активатора досягти його ротаційного руху в такому розплаві, що наведено 

нижче в запропонованому способі ротаційної обробки розплаву. 

Розглядали також спосіб тиксолиття [5], дослідження якого за 

останні роки набули певної популярності і який передбачає обробку 

розплаву близько температури ліквідус графітовим водоохолоджуваним 

активатором, що обертається, з метою одержання 10-15 % твердої фази, 

яка має глобулярну форму. Такий розплав металу, що лише частково 

складається з рідини, але має задовільні властивості для заливання у 

ливарну форму, можна назвати рідкорухомим. Цей термін у ливарництві 

також застосовують для наливних піщаних сумішей, що лише частково 

складаються з рідини, але мають високу текучість (плинність), яка 

дозволяє їх заливати в оснастку і отримувати тонкостінні стрижні або 

ливарні форми для отримання виливків складної конфігурації. 

Недоліками такого способу [5] є складність процесу одержання глобул, 

який обумовлений суворим дотриманням певної температури графітового 

активатора, навколо якого швидко генеруються зародки кристалів. 

Інтенсивне охолодження веде до налипання металевої кірки чи суспензії 

на поверхню активатора, а подача води для охолодження ротаційного 

активатора також ускладнює застосування способу. 

Один з напрямків удосконалення способу тиксолиття [6] включає 

приготування розплаву, обробку віброімпульсним активатором, 

заповнення порожнини ливарної форми, який відрізняється тим, що 

розплав обробляють у взаємно перпендикулярних напрямках. Але в описі 

патенту [6] не вказано, якими технічними засобами чи пристроями 

можливо здійснити вібраційні імпульси активатором у взаємно 

перпендикулярних напрямках, що ускладнює застосування способу у 

ливарних цехах. Крім того, недоліком є те, що не описана послідовність 

зміни напрямків віброімпульсів, чи одночасність їх виконання, а також 
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від одного, чи кількох приводів це здійснюється, чи можлива 

автоматизація зміни напрямків руху активатора та переміщення його в 

зануреному стані вздовж дзеркала металу у стаціонарних ваннах чи 

тиглях.   

Найбільш докладним є опис обробки розплаву в способі одержання 

тиксоструктури [7], що включає перемішування розплаву за рахунок 

обробки його віброімпульсним активатором, який попередньо 

витримують в розплаві для утворення на його поверхні ливарної кірки з 

наперед заданим рівнем дисперсності кристалів первинної фази, що 

регулюється шляхом встановлення відповідної вихідної температури 

активатора перед його зануренням у розплав.  

Недоліком такого способу є складність процесу, необхідність 

непростих розрахунків тепломасопереносу з урахуванням часового 

інтервалу витримки активатору, маси металу і інтенсивності його 

охолодження для утворення ливарної кірки, низька продуктивність 

процесу одержання тиксоструктури, нерівномірний розподіл зародків 

кристалів в об'ємі розплаву.  

 Метою запропонованого нами процесу було спрощення обладнання 

та технологічних операцій, а також збільшення універсальності 

застосування способу обробки алюмінієвих сплавів, зокрема в плавильно-

роздавальних печах. 

Суть нашої розробки полягала в тому, що в способі ротаційної 

обробки розплаву металу чи сплаву, що попередньо включає 

приготування розплаву, його перемішування та обробробку 

віброімпульсним активатором, новим технічним рішенням було 

виконання ротаційного руху віброімпульсного активатора в рідкому чи 

рідкорухомому розплаві шляхом створення різниці тиску на поверхні 

лопатей активатора, які мають опуклу і плоску частини та відповідають 

геометричній формі крила літака. Крім того, ротаційний рух 

віброімпульсного активатора запропоновано виконувати шляхом 

створення моменту навколо вертикальної опори, як осі обертання. Цього 

досягали завдяки виконанню цього активатора з двома лопатями у 

вигляді крила літака і розміщенню їх симетрично до цієї осі. 

Запропонований метод організації ротаційного руху віброімпульсного 

активатора дозволив його виконувати в розплаві у тиглі плавильної печі з 

одночасним зануренням у розплав компонентів шихти, додаванням на 

його поверхню рідких чи сипких реагентів, або частковим видаленням 

розплаву з тигля. 

За аналогією до авіаційної техніки в способі використана 

конструкція  крила літака як несучої поверхні, що має в перетині по 

напрямку потоку повітря профільовану форму і призначена для створення 
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піднімальної сили, що є складовою аеродинамічної сили. Потік, який 

набігає при русі крила, розділяється крилом на дві частини - навколо 

опуклої (вигнутої) і пласкої поверхні, і в нашому випадку створює силу 

(аналогічну піднімальній) за рахунок різниці тисків рідини на опуклій та 

пласкій поверхнях лопаті активатора. Область використання способу 

може розповсюджуватись на виплавку, обробку чорних і кольорових 

металів та сплавів, але відпрацьований він був на прикладі обробки 

алюмінієвих сплавів, включаючи новий спосіб тиксолиття з алюмінієвого 

сплаву системи алюміній-кремній-магній АК7 (ДСТУ 2839-84).  

Для реалізації способу використали наступну конструкцію пристроя 

віброімпульсного активатора, що встановлювали над тиглем печі з 

розплавом алюмінієвого сплаву. Пристрій мав вертикальну металеву 

опору (шток), що використовували як вісь обертання. Знизу кінець опори 

був приварений до середини горизонтальної металевої рейки, яка мала 

два однакових плеча, що виглядало з опорою як перевернута літера «Т». 

На кінцях рейки симетрично до осі обертання кріпили по довжині 

вертикально дві однакові лопаті, виготовлені з прямокутної шамотної 

цегли шляхом обточування на абразивному обдирному крузі. Ширину і 

довжину цегли не змінювали, по товщині одну сторону залишали 

плоскою, а другу робили опуклою з тою метою, щоб при зворотно-

поступальниму русі створювати різницю тисків рідини на опуклій та 

плоскій поверхнях. Лопаті після обточки зважували досягаючи однакової 

їх ваги. По довжині лопаті звисали з рейки і більшою своєю частиною 

занурювались у розплав металлу, а при обертальному русі проти часової 

стрілки навколо осі опукла частина кожної лопаті мала зустрічати потік 

розплаву. Верхній кінець кожної лопаті кріпили на рейці затискачем з 

двома болтами. Таким чином отримували дволопастний віброімпульсний 

активатор. Лопаті занурювали в розплав не менше ніж на половину їх 

висоти, частіше всього аж до рівня затискача чи мінімального зазору між 

розплавом і затискачем.  

Верхній кінець опори був механічно сполучений з вібратором (як 

мінімум, захишенним знизу екраном від дії тепла розплаву). Для цього 

можливе застосування типових для ливарних цехів електромеханічних 

вібраторів загального призначення вибухозахищених, або 

електромагнітних, а також ротаційних пневматичних вібраторів від 

цехової мережі стиснутого повітря. Якщо електровібратор жорстко 

прикріплений до опори і обертається з нею, то співвісно з опорою він має 

обертовий контактний пристрій електроживлення. Якщо вібратор не 

обертається на опорі, то має нескладний механізм передавання вібрації на 

опору, що обертається.  
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Пристрій активатора може бути забезпечений консольною опорою 

або траверсою, які спираються на корпус печі чи тигля, та мають 

підшипниковий пружний механізм для утримання опори з можливістю її 

обертання та зворотно-поступального руху вверх-вниз в межах вібрації. В 

дослідному варіанті механізм активатора кріпили на штативі, сталеву 

циліндричну стійку якого приварили до сталевого корпусу електропечі 

САТ-0,3 на 300 кг для плавки алюмінію. До муфти, що надягли на стійку 

та рухали вздовж неї і кріпили муфту до неї гвинтовим затиском на 

потрібній висоті, приварили стальну консоль з пристроєм активатора. 

Рухом муфти по висоті сталевої стійки регулювали висоту положення 

дволопастного активатора в залежності від рівня розплаву в печі з 

розташуванням його осьової опори по центру тигля печі. В відключеному 

стані пристрій піднімали по сталевій стійці та повертали консоль, 

виводячи активатор з простру над тиглем, або знімали цого зі стійки і 

переносили на стелаж. З протилежною сторони від пристроя активатора 

для певної рівноваги на муфті закріпили коробку управління пристроєм з 

кнопкою аварійного вимикання та електросхеммами регулювання. 

Передбачалось регулювання частоти та амплітуди вібрації.  

Принцип робота пристрою активатора полягав у тому, що при 

зворотно-поступальному русі в режимі вібрації по поверхні лопаті з 

плоско-опуклим профілем потік рідини, який рухається відносно її 

поверхні, розділяється крилом лопаті на дві частини. На опуклій 

(вигнутій) поверхні лопаті створюється тиск менший ніж на пласкій 

поверхні згідно закономірності дії крила. Створенням різниці тиску на 

поверхні лопаті активатора досягали його руху в розплаві. При зворотно-

поступальному русі вверх-вниз створюється загальна сила як різниця 

тиску, що пов‘язано із плином рідини по вигнутій поверхні. Кожного 

разу, коли рідина плине по вигнутій траєкторії, утворюється градієнт 

тиску, перпендикулярний напряму плину [8]. 

Дві лопаті у вигляді крила літака на кінцях рейки з двома плечами 

спричиняють ротаційний рух віброімпульсного активатора шляхом 

створення моменту навколо вертикальної опори, як осі обертання. Також 

можлива наявність на вказаній рейці однієї лопаті в варіанті 

однолопастного віброімпульсного активатора. Тоді для усунення 

можливого викривлення опори замість другої лопаті рекомендовано 

розташувати противагу.  

Спрощення обладнання та технологічних операцій в вібро-

ртаційному процесі обробки розплаву досягається досить нескладним 

пристоєм, що схематично описаний вище та виготовлений і застосований 

для обробки розплаву в ливарному цеху. Універсальність способу 

досягається тим, що він може застосовуватись як для тиксолиття, так і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
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для перемішування розплаву при обробці його рідким чи сипким флюсом, 

а також при розчиненні, наприклад, в сплаві на основі алюмінію сипкого 

кремнію, що плаває на поверхні розплаву. Нерідко при виплавці 

алюмінієвого сплаву з брухту у розплаві розчиняють кремній для 

доведення величини його вмісту до заданого рівня, особливо це властиво 

для виплавки евтектичних та заевтектичних сплавів. Вібраційний рух 

активатора завдяки тертю частинок флюсу чи розчинного або легуючого 

матеріалу об лопать віброімпульсного активатора сприяє захопленню і 

зануренню частинок, глобулів чи мікрооб‘ємів рідкої фази в розплав, а 

ротаційний рух охоплює обробку пересуванням та безпосереднім 

контактом активатора з прошарком розплаву значної величини, що може 

покривати більшість площі дзеркала металу в плавильних чи плавильно-

роздавальних печах.  

Обробку розплаву регулювали включенням чи вимкненням вібратора 

простим натисканням кнопки вимикача, за потреби процес прзупиняли, 

наприклад для маніпуляцій з розплавом. Повільний ротаційний ніби 

самовільний рух активатора, наприклад, при застосуванні в тиглі для 

алюмінієвого сплаву масою до 300 кг дозволяє відбирати зачерпуванням 

ковшиком з тигля дрібні порції металлу для заливання ливарних форм, а 

також довантажувати в тигель тверду шихту. Якщо лопаті активатору 

заважають, то їх просто штовхають і повертають ковшиком, чи лопаткою 

для очищення шлаку з росплаву. Якщо лопатка активатора торкається 

твердої шихти в тиглі, то вона просто зупиняє обертовий рух поки тертям 

об шихту не штовхне її і не занурить углиб, щоб продовжити ротаційний 

рух далі. Таким чином було неважко досягати температури в тиглі, 

близької до ліквідусу, як умови виконання тиксолиття, одночасно 

відбираючи рідкий чи рідкорухомий метал для заливання форм та 

довантажуючи тверді компоненти в тигель чи доливаючи рідкі заданої 

температури при експлуатації печі в режимі плавлення,  підігрівання чи 

міксерування металу.   

Універсальність та спрощення обладнання також досягається 

нескладним виготовленням лопатей з шамоту, графіту, металу (зокрема, 

литтям), зі стінок старих відпрацьованих тиглів, зокрема, з алунду чи 

карборунду тощо. Опора чи шток активатора може бути змінною залежно 

від умов обробки чи складу розплаву. Відсутність високих швидкостей 

поступально-зворотного руху, спричиненого традиційними для ливарних 

цехів віброприводами різних конструкцій, що дозволяє їх вибором та 

відомими засобами регулювати в часі амплітуду та частотту обробки, та 

плавний ротаційного ніби мимовільний рух завдяки фізичним 

властивостям форми крила з несиметрично обтічним профілем в 

плинному середовищі, безпечні методи пересування активатора в рідкому 
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чи рідкорухомому металі чи сплаві належать до переваг способу без 

негативних наслідків з огляду техніки безпеки, що властиво деяким 

способам з застосуванням реакційних камер та швидкого обертання з 

відцентровим відкиданням розплаву до стінок ємності. 

Випробування нового способу обробки розплаву близько 

температури ліквідус (Тл + 15…10 °C) віброімпульсним активатором з 

ротаційним рухом показало, що він гарантовано забезпечує не нижчу за 

вищеописані способи продуктивність генерації зародків кристалів та 

рівномірно розподіляє їх в об'ємі розплаву за рахунок охоплення 

обробкою безпосереднім контактом з рухомим активатором поверхневого 

прошарку розплаву через значну частину поверхні зеркала металу 

багаторазовим обертанням з притаманними йому відцентровими силами. 

Така взаємодія розплаву з поверхнею активатора досягається досить 

нескладним обладнанням з геометрією лопатей, які нагадують за формою 

крило літака, що в свою чергу має свої закони викривлення струменів 

плинної речовини і сприяє процесу обробки. 

Спосіб дозволяє для більшості ливарних підприємств одержувати 

литі матеріали та виливки підвищеної якості, що дозволять конкурувати з 

металопрокатом та кованими заготовками шляхом зниження собівартості 

отримання рівноцінних чи близьких за службовими властивостямии 

одержуваних заготовок способом лиття.  
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РАФІНУВАННЯ СТАЛІ ВІД НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У 

ПРОМІЖНИХ КОВШАХ МБРЗ 

 

В.Г. Єфімова  

 

З використанням термодинамічного аналізу визначено можливість 

перебігу колоїдної взаємодії дисперсної фази з дисперсійним середовищем, 

можливість коагуляції неметалевої фази. Встановлено, що на поверхні 

частинки неметалевих включень утворюються плівки металу, що 

змочують їх та перешкоджають подальшій коагуляції та видаленню 

неметалевої фази. Визначено, що для запобігання дії плівок, що змочують 

необхідно створювати перемішування у проміжному ковші. Ґрунтуючись 

на теоретичних принципах видалення неметалевих включень було 

проведене фізичне моделювання гідродинамічних процесів, що 

відбуваються у проміжному ковші. Ці дослідження дозволили 

встановити, що найбільш ефективною структурою потоків є 

вихороподібна, яка утворюється за рахунок встановлення реакційної 

камери. Для підтвердження теоретичних висновків і результатів 

фізичного моделювання були проведені промислові випробування з метою 

визначення забрудненості металу неметалевими включеннями. 

Результати випробувань добре узгоджуються з даними фізичного 

моделювання та теоретичних висновків.  

 

С использованием термодинамического анализа определена 

возможность коагуляции неметаллических включений в расплаве стали. 

Установлено, что на поверхности частицы неметаллических включений 

образуются смачивающиеся пленки металла, которые препятствуют 

дальнейшей коагуляции и удалению неметаллической фазы. Определено, 

что для предотвращения действия пленок,  необходимо создавать 

перемешивание в промежуточном ковше. Основываясь на теоретических 

принципах удаления неметаллических включений было проведено 

физическое моделирование гидродинамических процессов, происходящих в 

промежуточном ковше. Эти исследования позволили установить, что 

наиболее эффективной структурой потоков является вихреобразная, 

которая образуется за счет установки реакционной камеры. Для 

подтверждения теоретических выводов и результатов физического 

моделирования были проведены промышленные испытания с целью 

определения загрязненности металла неметаллическими включениями. 
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Результаты испытаний хорошо согласуются с данными физического 

моделирования и теоретических выводов. 

 

Using the thermodynamic analysis, the possibility of a colloidal interaction 

of the disperse phase with a dispersion medium, the possibility of coagulation of 

the non-metallic phase, has been determined. It is established that on the surface 

of a particle of nonmetallic inclusions metal films (layers) are formed that 

“wet” them and prevent further coagulation and removal of the non-metallic 

phase. It has been determined that in order to prevent the effect of “wetting” 

buy these  films (layers), it is necessary to create mixing in the tundish. Based on 

the theoretical principles of removing nonmetallic inclusions, a physical 

modeling of the hydrodynamic processes occurring in the tundish has been 

carried out. These studies have made it possible to establish that the most 

effective structure of streams is a vortex, which is formed by the introduction of 

a reaction chamber. For confirmation of theoretical conclusions and results of 

physical modeling, industrial tests were conducted to determine the 

contamination of the metal by non-metallic inclusions. The test results well 

correspond with the data of physical modeling and theoretical conclusions. 
 

 На даний час основними тенденціями розвитку металургійного 

виробництва в нашій країні є боротьба за підвищення якості металу в 

конкуренції, що загострилася, як на внутрішньому, так і на світовому 

ринку [1]. 

Одною з головних вимог, що пред'являються до якісної сталі, є 

низький вміст неметалевих включень в готовій продукції,  а також 

рівномірний їх розподіл по перетину металевої заготівки. 

З деякого часу отримання якісного металу стало можливим за рахунок 

рафінування його у рідкому стані на останньому етапі розливання у 

проміжному ковші. При цьому, проведення досліджень у розливальному 

пристрої у промислових умовах обмежено внаслідок фізичних умов 

проведення процесу, а саме розміру розливального пристрою та високої 

температури. Ці обмеження можна подолати шляхом переміщення 

експериментів з реального пристрою на фізичні моделі та подальшого 

дослідження якості металу, що було отримано металографічними 

методами [1-5]. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що для отримання якісної сталі, 

а саме з найменшим вмістом неметалевих включень, у проміжному ковші 

додатково встановлюються пороги і перегородки різної конструкції, з 

метою організації раціонального руху потоків розплаву [1-5]. Відомо, що 

перехід  неметалевими включеннями межі поділу фаз розплав – шлак 

відбувається за рахунок міжфазних явищ у системі розплав сталі – шлак- 

неметалеве включення.  
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Однак, проведені раніше дослідження [6-10] не враховують вплив 

термодинамічних аспектів видалення неметалевих включень в проміжному 

ковші, а також вплив цих факторів на гідродинамічну ситуацію у 

проміжній ємності. Тому проведення термодинамічної оцінки ситуації, що 

відбувається на межі поділу фаз розплав – шлак – неметалеві включення в 

процесі видалення неметалевих включень є актуальною задачею. 

Основною метою наших досліджень було підвищення якості 

безперервнолитих заготівок за рахунок: 

1) проведення термодинамічного аналізу стійкості дисперсної 

системи розплав сталі- шлак – неметалеве включення, який сприяє 

коагуляції і спливанню неметалевих включень; 

2) створення раціональної гідродинамічної ситуації в об‘ємі 

розплавленої сталі у проміжному ковші, що сприяє масообмінним 

процесам;  

3) дослідження готової металевої продукції металографічними 

методами. 

Шляхом термодинамічного аналізу визначити найкращі 

термодинамічні умови коагуляції і спливання неметалевих включень. З 

використанням фізичного моделювання встановити оптимальні 

гідродинамічні умови видалення неметалевих включень. Провести 

металографічні дослідження, готового металу, який отриманий при 

розливанні через проміжний ківш вдосконаленої конструкції.   

Відомо, що сталь являє собою гетерогенну систему, яка складається з 

металевої матриці (рідкого або твердого розчину) і неметалевих 

дисперсних частинок. Процес руху стали від сталерозливального ковша до 

кристалізатора призводить до утворення дисперсної системи, яка 

складається з суспензії твердих продуктів розкислення і емульсії силікатів 

в рідкому металі. Тому визначення таких найважливіших характеристик  

процесів як термодинамічна можливість протікання колоїдної взаємодії 

дисперсної фази з дисперсійним середовищем, термодинамічна стійкість 

системи, що утворюється,  можливість видалення неметалевих включень, 

необхідно оцінювати з урахуванням поверхневих властивостей системи 

неметалеве включення - розплав сталі. 

Термодинамічна можливість процесу переходу неметалевих включень 

з об‘єму  сталі на поверхню розплаву може бути оцінена з використанням 

загальних умов напрямки процесів, отриманих на основі другого закону 

термодинаміки і загального критерію рівноваги Гіббса [11]. 

Видалення частинки неметалевого включення на поверхню сталі при  

відсутності хімічних процесів, розчинення і без урахування впливу стінок 

агрегату може бути представлена наступним чином [11]: 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

298 
 

     .3,0
2

cos1 мв
мв

мвгвG 


 


 


  
(

(1) 

где  гв  – поверхневий натяг на межі поділу фаз неметалеве 

включення – газ, 2 мкДж ;  мв  – поверхневий натяг на межі поділу фаз 

включення метал, 2 мкДж ; мв  - крайовий кут змочування включення 

розплавом сталі, градуси.  

Розрахунки, що проведені з використанням рівняння (1) показали, що 

всі металургійні суспензії та емульсії в процесі спливання на межу поділу 

фаз метал-газ є нестійкими дисперсними системами.  

З урахуванням капілярного тиску швидкість спливання включень 

сферичної форми може бути представлено рівнянням, яке враховує, що на 

включення, що спливає діє три сили: опір руху, який викликається 

в‘язкістю розплаву, сила виштовхування та зусилля, що  обумовлене 

капілярним тиском. Швидкість спливання включення зі сталі описується 

наступним рівнянням: 

2

2

3

1

9

2

r
grU вм

A






 



 . 

(

(2) 

 

где  -  зміна поверхневого натягу на півсферах включення, 2 мкДж

;  g -   прискорення сили тяжіння, 2 см ; м  та в  - густина розплаву 

метала та неметалевого включення, відповідно, 3 мкг ; r  - радіус 

неметалевого включення, м. 

Виходячи з вищевикладеного, швидкість спливання включень в сталі 

перевищує розраховану за рівнянням Стокса [11]. 

При використанні рівняння Стокса для характеристики швидкості 

відділення фаз, що взаємно змочуються, необхідно враховувати наявність 

плівки середовища на поверхні частинок, що спливають. Наявність такої 

плівки обумовлено внутрішнім тертям у в‘язких рідинах, що враховує 

співвідношення швидкостей переміщення середовища та частинки, що 

рухається у цьому середовище.  

Отже, в розплаві стали спливає не само включення, а включення в 

оболонці металу. Остання збільшує ефективну вагу включення. В 

результаті цього величина вм    в рівнянні (2) зменшується, а відповідно 

зменшується і швидкість спливання включення.  

Зміна міжфазного  натягу впливає на процеси коагуляції включень, а 

відповідно і на очищення розплаву сталі.  

У разі утворення тонких оболонок на включенні його частинка може  

видавлювати оболонку до певної межі з утворенням крайового кута 

змочування на межі поділу фаз розплав металу - газ близьким до 90
0
. У 
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цьому випадку, за даними [11] можливість здійснення процесу виходу 

включення на межу поділу фаз розплав сталі –газ оцінюється наближеним 

критерієм: 

lK гм  5,0 , 
(

(3) 

де   - розклинюючий тиск, , Па; l  - товщина плівки металу, м; гм  

- поверхневий натяг на межі поділу фаз розплав металу – газ, 2 мкДж . 

Аналіз цього рівняння призводить до висновку, що при K  < 0, 

значення розлинюючого тиску буде від‘ємне  











l

гм5,0
 включення 

буде самочинно виходити з оболонки металу, коагулювати та видалятися.  

Наявність плівки металу, що змочує включення може полегшити зворотне 

залучення неметалевих включень в об‘єм  розплаву з межі поділу фаз 

метал - шлак і, тим самим, сприяти збільшенню стійкості дисперсної 

системи.  

Подолання бар'єрного дії плівок, що змочують включення вимагає 

інтенсивного перемішування, при якому збільшення швидкості 

конвективних потоків призводить до розриву плівок, подальшої коагуляції 

включень та їх видаленню. 

Ґрунтуючись на зазначених вище теоретичних принципах, з метою 

створення найбільш сприятливих гідродинамічних умов для коагуляції 

неметалевих включень нами було проведено фізичне моделювання 

гідродинамічних потоків у проміжному ковші.  

З цією метою нами було створено гідродинамічну модель проміжного 

ковша у масштабі 1:3, з дотриманням рівності критеріїв подібності Фруда 

та за  числом Рейнольдса (рис.1).  

 
Рис. 1 Схема модельного стенда проміжного ковша: 1 – ємність, що імітує 

розливальний ківш; 2 – захисна труба; 3 – проміжний ківш; 4 – 

продувальний пристрій; 5 – стопор; 6 – ємність для сбіру води, що витікає 

з проміжного ковша; 7 – компресор; 8 – цифрова відеокамера. 
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Методика моделювання полягала у введенні індикаторів потоків, 

фіксації часу перебування порції гранул у проміжній ємності, фіксуванні 

розмірів вихрових структур і швидкостей потоків в них. Індикаторами 

потоків служили гранули полістиролу густиною 0,7-0,9 г / см
3
, з розміром 

частинок 1-2 мм. Змінюючи конструкції реакційних камер перегородок 

створювали можливість варіювання гідродинамічних структур, 

швидкостей потоків і часу перебування порції гранул у проміжному ковші. 

Моделюванням встановлено, що з точки зору видалення з рідкої сталі 

неметалевих включень в проміжних ковшах найбільш ефективною 

гідродинамічною структурою потоків є вихороподібна, яка забезпечує 

створення оптимальних умов для коагуляції і видалення неметалевої фази. 

Утворення цієї гідродинамічної структури можна досягти, якщо 

проміжний ківш буде обладнано додатковою реакційною камерою, що 

утворюється за рахунок встановлення додаткової перегородки, рис.2. 

 

 
Рис. 2 Реакційна камера, в якій утворюється вихороподібна структура 

потоків 

 

В процесі моделювання найкращі результати показали конструкції 

реакційних камер, що складаються з двох суцільних перегородок з 

каналами у днища ковша. Перегородка з боку приймальної камери мала 

щілину під нахилом 20-25
0
 в бік торцевої стінки проміжного ковша. 

Ширина щілини становила 45-60 мм. Модельні експерименти показали, що 

така конструкція проміжного ковша забезпечує збільшення часу 

перебування імітаторів неметалевих включень в 4-6 разів більше, ніж це 

має місце при існуючій конструкції проміжного ковша. 

Виходячи з теоретичних принципів та експериментів проведених на 

моделі, нами були проведені промислові випробування з метою 

підвищення якості металу, що розливається за рахунок зниження вмісту 

неметалевих включень. 

Оцінку забруднення сталі робили на полірованих шліфах сталевих 

зразків з використанням мікроскопу «Axiovert-200» в світлому, темному і 
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DIC полях при збільшенні х100 за ГОСТ1778-70 і ASTM E45-97 (метод 

найгірших полів). 

Як показали кількісні оцінки в зразках металу, що розливався крізь 

реакційну камеру кількість  неметалевих включень зменшується в 

середньому на 40-80%, в порівнянні з металом, де реакційна камера не 

застосовувалась.   

Основні види неметалевих включень в пробах дослідного металу 

представлені на рис.3. 

Встановлено, що в дослідному і порівняльному металі зустрічаються 

переважно тонкі сульфідні включення до 0,5 бала,  оксидні включення до 

0,5 бала і силікатні включення до 4 бали.  

  
а) a) г) d) 

  
б)  b) д) e) 

  
в)  c) е) f) 

 

Рис 3 Основні види неметалевих включень у пробах металу порівняльного 

(а, б, в) та дослідного (г, д, е). 
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Висновки 

1) Проведений аналіз термодинамічної стійкості дисперсної 

системи розплав сталі – неметалеві включення показав, що на частинках 

неметалевих включень утворюються стійкі металеві плівки, які 

перешкоджають процесу коагуляції. Для подолання дії плівок, що 

змочують неметалеві включення необхідно інтенсивне перемішування.  

2) Фізичне моделювання дозволило встановити, що найбільш 

ефективною структурою гідродинамічних потоків є вихороподібна, що 

сприяє коагуляції неметалевих включень та подальшому їх видаленні. 

3) Оцінка забруднення сталі неметалевими включеннями 

показала, що у зразках сталі, яка була розлита крізь реакційну камеру, 

кількість неметалевих включень зменшилась на 40-80%. 
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УДК 669.1 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗКИСЛЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО МЕТАЛУ 

З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОКИСЛЕННОСТІ 

 

Д.В. Лешко, ст. майстер ВБРС (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), 

Н.Г. Радько, ст. викл., Є.В. Чупринов, к.т.н., ст. викл.,  

Криворізький металургійний інститут НМетАУ 

 

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. 

 

Виплавка низьковуглецевої сталі з вмістом кремнію до 0,05 % і до 

0,10% супроводжується високим окисним потенціалом, що вимагає 

великої кількості алюмінію на розкислення металу. Кількість 

використовуваного алюмінію обмежена через насичення металу алюмінієм 
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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 

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 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

305 
 

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 перероблення 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 

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 
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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 

 

Це підтверджується результатами розрахунку термодинаміки 

взаємодії продуктів  вигорання кремнію і вуглецю з киснем при 
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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 (35-50 ppm) - 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 

шлаками. У тих випадках, коли відсутнє кипіння ванни, між активністю 

кисню в металі й шлаках існує певне співвідношення аFеО/аО = соnst (закон 
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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 

оцінка взаємодії розкислювача зі шлаками (наявність виносу пилу), а 

також зниження вмісту оксидів заліза, марганцю в шлаку 
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Таблиця 2Хімічний склад проб шлаківвідібраних до й після присадки МК-01 

 

№ пл 
МК-

01,кг/пл 

№про

би 

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 

26500

150  

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 . 

65002 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 
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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 

 

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 
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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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УДК 621.744.072.2  

 

РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЛИТЬЯ  

 

В. С. Дорошенко, В. Ф. Смолянская 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

Короткий огляд сучасного обладнання для адитивного виробництва і 

публікацій про таке виробництво для моделювання виливків і випуску 

металопродукції відповідно до концепції Індустрії 4.0. 

 

Краткий обзор оборудования для аддитивного производства и 

публикаций о таком производстве для моделирования отливок и выпуска 

металлопродукции в соответствии с концепцией индустрии 4.0. 

 

Brief review of modern types of equipment for additive production and 

publications on such production in the modeling of castings and the release of 

metal products in accordance with the concept of Industry 4.0. 

 

В аналитическом обзоре при выполнении научно-технологических 

исследований, проводимых сегодня в отделе физико-химии литейных 

процессов под руководством проф. Шинского О. И. в институте ФТИМС 

НАН Украины по теме: «Научные и технологические основы создания 

высокопроизводительных литейных процессов получения литых 

конструкций из железоуглеродистых и цветных сплавов и разработка 

концепции литейных роторно-конвейерных комплексов», нельзя обойти 

вниманием современные аддитивные технологии для моделирования и 

литья. Их развитие в промышленности происходит в соответствии с 

концепцией Индустрии 4.0 [1, 2], направленной на то, чтобы быстро, 

удобно, вариативно, с минимальным персоналом и стремлением 

исключения субъекта из технологического цикла производства близко к 

потребителю получать конкурентоспособную продукцию (в том числе и 

металлоотливки) [1-3].  

Сейчас сложно представить производителей, разработчиков систем, 

промышленных интеграторов без линейки своих продуктов, подходов и 

решений в контексте новой технологической революции. Как один из 

ключевых драйверов Индустрии 4.0, аддитивные технологии, по мнению 

экспертов, способны и должны встать в один ряд с традиционными, а в не 

очень отдаленной перспективе – заменить, по крайней мере, половину 

имеющегося станочного парка и заготовительного оборудования. О том, 
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что сдерживает активное использование предприятиями промышленных 

3D-принтеров, говорится немало, но первое ограничение – неготовность 

самих предприятий переосмыслить, «реинженирить» свое производство, 

поставить на рельсы умных технологий [1]. Безусловно, это сложно, а 

зачастую, при имеющемся кадровом составе, – почти невозможно. 

Создать опытные команды, способные с системным инженерным 

подходом реализовать сложные проекты, соответствующие инвестиции 

под силу лишь немногим, даже крупным зарубежным компаниям (среди 

них, например, General Electric, Siemens, многие автоконцерны) [1], а в 

Украине и странах СНГ это сделать еще сложнее. В отделе ФХЛП ФТИМС 

НАН Украины изучаются концепции цифровых, «умных» и виртуальных 

фабрик будущего с тем, чтобы моделировать, пупуляризировать и 

приблизить появления в нашей стране таких площадок цифрового 

проектирования и моделирования продукции нового поколения [3 - 17].  

Немало западных компаний всерьез занимаются промышленной 

реализацией фабрик будущего в контексте аддитивного производства. 

Первое, что осваивает любая компания, предлагающая промышленные 

аддитивные системы или доступные 3D-принтеры, – это, конечно, саму 

технологию и линейку отдельных устройств (рис. 1) [1]. На данный момент 

коммерчески успешных промышленных технологий не так много: SLA, 

FDM, SLS, DMLS/SLM, EBM, LMD/DED/LENS, EBAM, PJP, DLP, Inkjet. 

Развитие оборудования идет от создания автоматизированных или 

роботизированных установок к гибким производственным системам (ГПС) 

с широким набором конфигураций или киберфизическим системам. 

 

 
 

Рис. 1 Виды оборудования 3D-принтинга. 
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Пристальное внимание обращено к цифровому обеспечению 

аддитивного производства. Поскольку проектирование деталей специально 

под аддитивное производство DfAM (англ. Design for Additive 

Manufacturing) находится на ранней стадии развития, то специалистам 3D-

принтига приходится практически вручную стыковать отдельные этапы и 

процессы: разработку изделий, инженерный анализ, оптимизацию 

конструкции, тепловые расчеты и т.п. При этом теряется время и возникает 

риск ошибок. Стандарты существующих PLM решений сейчас не готовы 

управлять информацией об аддитивных изделиях. Приблизить готовность 

производства к формату Индустрии 4.0 можно при синергии создания 

информационных и физических объектов, с этой целью разработчики 

промышленных систем сотрудничают с софтверными компаниями для 

реализации полноценной цифровой экосистемы будущего производства. 

Известная компания Stratasys уже ряд лет тестирует новый класс 

автоматизированных устройств, так называемых демонстраторов 

Индустрии 4.0, – того, как ведущий производитель аддитивного 

оборудования видит производство будущего. Демонстратор Infinite-Build 

3D (H2000) разработан компанией для производства крупногабаритной 

оснастки и конечных изделий по FDM технологии (рис. 2) [1].  

 

 
 

Рис. 2 Демонстратор Stratasys Infinite-Build (H2000) 3D Printing System. 

 

Это устройство отличает высокая точность, повторяемость, скорость 

(превосходящая самые продвинутые установки Fortus технологии FDM в 

10 раз), возможность построения изделий практически без ограничения по 

габаритам, а также мультиматериальное производство из гранулированных 

материалов с возможностью их замены «на лету». Уже сейчас такие 

установки используются в Boeing и Ford Motor Company.  
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В многообещающем концепте компании Stratasys – демонстраторе 

Robotic Composite 3D (рис. 3) [1] используется гибридный метод 

изготовления деталей из композитных материалов, как один из наиболее 

перспективных направлений развития технологий 3D-принтинга. 

 

 
 

Рис. 3 Демонстратор Stratasys Robotic Composite 3D. 

 

В ячейках замкнутого цикла одновременно будут работать 

аддитивные и традиционные - субтрактивные технологии, а 

нормоконтроль будет выполнять специально запрограммированный для 

этого робот. Такое оборудование эффективно используют в авиационной, 

автомобильной промышленности с целью производства более легких 

деталей (рис. 4) для увеличения топливной эффективности транспортных 

средств, а также в медицине и энергетике. Приближаясь к воплощению 

концепции Индустрии 4.0, компанией Stratasys создана не зависимая от 

оператора, саморегулирующаяся «облачная» платформа, способная 

самостоятельно осуществлять планирование задач в зависимости от 

текущей загрузки каждой ячейки. 

Кроме Stratasys, автоматизированными решениями занимаются и ряд 

других компаний, например, ARBURG, 3D Systems, Coobx, Formlabs, 
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преимущественно в направлении термопластиков и светоотверждаемых 

акриловых смол [1], что, наприем, приемлемо для изготовления 

постоянных моделей для формовки в литейном производстве. 

Отдельно отметим успехи по автоматизации и роботизации 

производства компаний, производящих оборудование для печати из 

порошковых металлов. Здесь активно проявляют себя компании AddUp, 

Concept Laser, EOS, Renishaw, SLM Solutions, Additive Industries, RPM 

(Okuma + Fastems + RPM), BeAM и другие [1]. Одни из них работают над 

модульными системами, способными взаимодействовать друг с другом, 

начиная от подготовки порошка и заканчивая термическими операциями 

по снятию напряжений в металлоизделии и автоматическому или 

полуавтоматическому удалению поддержек. Другие же активно развивают 

полностью закрытые системы со всем необходимым оборудованием, 

способные быстро разворачиваться в предлагаемых для производства 

помещениях с минимальными требованиями. 

Michelin, ведущий производитель покрышек – вероятно, единственная 

компания, которая смогла за более чем десятилетний срок собрать 

различные технологические решения и организовать автоматизированное 

серийное производство с использованием аддитивных технологий. В 

компании с 2000 года используют технологию селективного лазерного 

сплавления мелкодисперсионного (6-8 мкм) порошка для 3D-печати 

ламелей для металлических литейных форм, которые сложно 

воспроизвести по традиционным технологиям (рис. 4) [1]. Это подняло 

качество литейной оснастки и конечной продукции на недостижимый 

ранее уровень: за счет использования «напечатанных» ламелей оснастки 

тонкостенные внутренние канавки шин имеют сложный профиль, что  

  
 

Рис. 4 Металлические ламели литейных форм, и их отпечаток на 

готовой продукции. 
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весьма положительно сказывается на их потребительских свойствах. 

Суммарно около трех десятков принтеров работают в круглосуточном 

режиме, обеспечивая литейщиков высокотехнологичных шин CrossClimate 

1 млн. ламелей в год. Укрупненно, такой автоматизированный 3D-

принтинг включает в себя следующие технологические процессы: 

• подготовку, загрузку и выгрузку порошка в рабочую зону 3D-принтеров; 

• производство посредством технологии селективного лазерного 

сплавления на одно- или двухлазерных системах; 

• выгрузку заготовок ламелей на платформе из зоны построения; 

• ультразвуковую мойку заготовок ламелей; 

• снятие ламелей с платформ; 

• финишную постобработку; 

• контроль качества. 

Угол печати без поддерживающих структур составляет до 15 

градусов, что по достоинству оценят специалисты по 3D-принтингу (рис. 

5) [1]. Это возможно за счет использования мелкодисперсионных 

порошков. 

 

        
 

Рис. 5 Металлопродукция с различными углами 3D-принтинга без 

поддерживающих структур. 

 

Особой сложностью для разработчиков автоматизированной линии, 

было добиться высокой повторяемости результатов и надежности работы 

оборудования, включая специально спроектированные механизмы для 
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взаимодействия между «разношерстными» технологическими модулями, 

программное обеспечение для подготовки, верификации данных, а также 

систему управления заказами и контроля. Благодаря полученному 

компанией Michelin опыту работы с аддитивными технологиями 

совместное предприятие Fives Michelin Additive Solutions, созданное в 2016 

году, стало разрабатывать и поставлять промышленные технические 

решения для 3D-принтинга под маркой AddUp. Инновационная разработка 

AddUp – это мобильные производственные системы FlexCare (рис. 6) [1], 

обеспечивающие высокий уровень охраны труда и защиты окружающей 

среды. Гибко конфигурируемая под требования заказчика система 

позволяет организовать безопасное производство на основе 

мелкодисперсионных порошков практически в любом производственном 

помещении. 

 

 
 

Рис. 6 Мобильные производственные системы FlexCare. 

 

Как известно, разработчики и последователи методологии Индустрии 

4.0 выбирают передовые решения с ориентацией на цифровые технологии 

[18], а 3D-принтингу отводят отдельное место, как основному драйверу 

физического изготовления продукции. Любая технология для производства 

должна опираться на оборудование, а цифровая технология будущего – на 

оборудование будущего, в котором главное место отводится гибкости и 

ориентации на мелкосерийное производство большой номенклатуры, или 

другими словами – позаказному единичному производству. 

Хотя 3D-принтеры до сих пор лишь немногими компаниями 

воспринимаются как бизнес-инструмент, способный поменять подходы к 

технологии и качественно изменить конечную продукцию, все-таки 

промышленный переворот, при котором аддитивное оборудование 

действительно начнет вытеснять традиционное, произойдет уже в 
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недалеком будущем. В настоящий переходной период, когда у 

руководителей предприятий только начинает формироваться понимание 

концепции Индустрия 4.0, а традиционные подходы по-прежнему 

удовлетворительно работают, рекомендуют гибридный подход к освоению 

цифровых технологий [1].  

Среди таких примеров - перепроектирование инжиниринговым 

центром CompMechLab (Россия) методом применения цифровых 

технологий топологической оптимизации кулаков подвески автомобиля в 

целях снижения массы автомобильных компонентов, а также кронштейна 

рефлектора (Рис. 7) [19]. 

 

 
 

Рис. 7 Две традиционных металлических детали и их легковесные 

варианты (в центре рисунка). 

 

Такие высокотехнологичные примеры соответствуют инновационной 

тенденции металлосбережения, указанной в числе приоритетных 

направлений совершенствования литейного производства [18]. В текущий 

переходной период совмешения цифровых и традиционных технологий 

оптимизация литых конструкций представляется как синтез технологий 

формообразования с выбором сплава из базы данных высокопрочных 

материалов, что позволит адаптировать компьютерные методы 

проектирования и прогнозирования эксплуатационных свойств литых 

деталей машиностроения для автоматизированных систем проектирования 

отливок малой металлоемкости. Кроме того, снижение толщины стенки 

отливки, как правило, приводит к измельчению  структуры и упрочнению 

металла [20], что в свою очередь способствует повышению его 

конструктивной прочности и снижению веса литых конструкций.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО 

СОСТАВА ДОМЕННОЙ ШИХТЫ 

 

Д.Н. Тогобицкая, А.И. Белькова, Д.А. Степаненко, А.С. Скачко 

Институт черной металлургии им. З.И. Некрасов 

 
Выдающемуся ученому, педагогу и 

организатору науки – Георгию 

Григорьевичу Ефименко посвящается 

 

Розглянуто питання вибору оптимального складу доменної шихти на 

основі прогнозування її фізико-хімічних властивостей і одержуваних 

розплавів і доведення цих розробок до їх комп'ютерної реалізації з метою 

використання в складі АСКТП доменної плавки в сучасних сировинних і 

технологічних умовах 

 

Рассмотрены вопросы выбора оптимального состава доменной 

шихты на основе прогнозирования ее физико-химических свойств и 

получаемых расплавов и доведения этих разработок до их компьютерной 

реализации с целью использования в составе АСУТП доменной плавки в 

современных сырьевых и технологических условиях 

 

Questions of a choice of optimum structure domain mix material on the 

basis of forecasting of its physical and chemical properties both received melts 

and finishings of these workings out before their computer realisation for the 

purpose of use as a part of the automated control systems of domain fusion in 

modern raw and technological conditions are considered 

 

В освоении методов познания физико-химической природы 

восстановительных и окислительных процессов производства 

металлопродукции бесценный опыт наработан и передан целой плеяде 

ученых выдающимся деятелем наук Георгием Григорьевичем Ефименко. 

Оставаясь на принципиальной важности качества шихтовых материалов он 

основал научную школу по проблемам изучения их физико-химических 

свойств, технологий подготовки металлургического сырья, его 

металлизации и вопросов шлакообразования на разных температурных 

горизонтах доменной печи. Его исследования привели к созданию первых 

в мировой практике промышленных систем автоматического управления 

доменным процессом на ряде заводов Украины. 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы выбора оптимального 

состава доменной шихты на основе прогнозирования ее физико-

химических свойств и получаемых расплавов и доведения этих разработок 

до их компьютерной реализации с целью использования в составе АСУТП 

доменной плавки в современных сырьевых и технологических условиях. 

Эффективность доменной плавки в значительной степени зависит от 

постоянства химического состава и физических свойств загружаемых в 

печь шихтовых материалов. Изменившиеся в последние годы условия 

выплавки чугуна, связанные с дефицитом железорудных материалов, 

ухудшением качества кокса  и вовлечением отходов в аглодоменный 

процесс, вызывают неустойчивость доменной плавки, проявляющуюся в 

больших колебаниях процесса жидкообразования в печи и, 

соответственно, дутьевого режима, что приводит к нарушению 

нормального хода процесса и ухудшению качества чугуна.  

Существенное различие высокотемпературных свойств загружаемых 

железорудных материалов обуславливает необходимость привлечения 

современных средств их прогнозирования и оптимизации состава 

доменной шихты для улучшения технико-экономических показателей 

доменной плавки и обеспечения качества чугуна. 

Традиционно на предприятиях состав и корректировка шихты 

осуществляется мастером печи в соответствии с технологической 

инструкцией с использованием программного обеспечения АСУТП ДП 

исходя из заданной основности шлака при постоянных коэффициентах 

распределения кремния и железа. Такой подход, не учитывающий 

изменения свойств шихты при значительных колебаниях химического 

состава сырья, а также влияния параметров дутья, часто приводит к 

нарушениям теплового и шлакового режима и выплавке чугуна с 

существенным колебанием химического состава, в частности, по 

содержанию в нем серы  и кремния. 

В составе современных АСУТП отечественных и зарубежных 

доменных печей реализован широкий комплекс информационно-

моделирующих (экспертных) систем для контроля, анализа и принятия 

технологических решений, в том числе, для решения задач выбора 

рационального состава шихты при изменении поставок железорудного 

сырья и свойств кокса [1-4].  

Алгоритмическое обеспечение оптимизации состава шихты, 

включающее математические модели описания процессов доменной 

плавки и методы анализа показателей, должно обеспечивать выбор 

наилучшего решения в прогнозном режиме на основе установленных и 

количественно описанных взаимосвязей качественных показателей 
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железорудных материалов, продуктов плавки и технико-экономических 

показателей плавки. 

Основным назначением существующих подсистем для расчета шихты 

является расчетный поиск такого состава рудной части, который с учетом 

показателей качества и цены железорудных материалов и других 

шихтовых добавок обеспечивает минимальную себестоимость 

выплавляемого чугуна и при этом удовлетворяет всем накладываемым 

ограничениям параметры и ресурсы управления. 

В настоящее время наиболее известной и проработанной является 

автоматизированная система анализа и прогнозирования 

производственных ситуаций доменного цеха, разработанная в Уральском 

федеральном университете и функционирующая на ОАО «ММК» [3-4]. В 

системе реализован комплекс расчетных программных модулей, включая 

подсистему оптимального выбора состава шихты, которая позволяет с 

использованием методов нелинейного программирования решать 

стратегические задачи при изменении поставок железорудного сырья и 

топлива.  

При решении данной задачи используются модели сквозного расчета 

агломерационной и доменной шихт, технико-экономических показателей 

при изменении дутьевых параметров и свойств железорудных материалов 

и кокса, расчета свойств шлака и моделирования газодинамического 

режима плавки. В качестве целевых функций при оптимизации состава 

шихты используются традиционные критерии: минимальный расход кокса 

и максимальная производительность, минимальное содержание серы в 

чугуне и вязкости доменного шлака и их свертка. При этом учитывается 

ряд ограничений на тепловой, шлаковый, газодинамический режимы и 

качество чугуна. 

В общем случае ограничения при оптимизации состава шихты 

сводятся к обеспечению нормального теплового состояния печи, 

рационального газодинамического и шлакового режима, обеспечивающего 

выплавку кондиционного чугуна. 

Так, например, одним из важных факторов при составлении 

загрузочной шихты является постоянство содержания в ней железа на 

определенном уровне: снижение его приводит к разогреву печи, а 

повышение к похолоданию, что вызывает необходимость вести процесс с 

резервом тепла, т.е. с перерасходом кокса. Также изменение содержание 

кремнезема и основных оксидов приводит к изменению состава шлака и 

его физических свойств и расстройству процесса. Гранулометрический 

состав агломерата, определяющий газопроницаемость столба шихты, 

может вызвать нарушение установившегося распределения материала на 

колошнике и изменить распределение газового потока, степень 
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использования его восстановительной способности, и, в конечном итоге, 

показатели доменного процесса. 

Наряду с показателями содержания железа, кремнезема, оксидов 

кальция, магния и алюминия при оценке металлургической ценности 

сырья и выборе состава шихты необходим учет и других компонент: 

марганца, серы, титана, меди, фосфора, натрия и калия, мышьяка, свинца и 

цинка. Также используют отдельные соотношения компонент - модули: 

кальциевый (основность) МСа=СаO/SiO2, магнетитовый МFe=FeO/Feобщ, 

глиноземный МAl=Al2O3/SiO2, магнезиальные - ММgO= MgO/SiO2 [5] и 

MgO/FeO, горячей прочности Мгп = 1,43(Feобщ – 2,33 FeO), микроструктуры 

Мм= 1,29 2

общ

SiO

CaO

FeO

Fe


 [6]; отношения: Feобщ/SiO2, MgO/Feобщ , 
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OFeFeOSiOMnO

OAlMgOCaO





 [7] и др.  

Кроме показателей химического состава железорудных материалов к 

важнейшим показателям качества относят их прочность, восстановимость 

и температурный интервал  вязкопластичного состояния, определяемый 

температурами начала плавления и расплавления материалов. 

Так, по данным немецких и японских исследователей, на 60 — 70 % 

газодинамическое сопротивление столба шихтовых материалов в 

доменной печи определяется высокотемпературными свойствами 

агломерата, связанными с условиями образования вязкопластичной зоны, 

положение и размеры которой определяются температурой и интервалом 

плавления агломерата [8]. 

Таким образом, для описания поведения железорудных материалов в 

процессе их восстановительно-тепловой обработки необходимо учитывать 

химический состав компонентов шихты, а также наиболее значимые 

показатели металлургических свойств агломератов и окатышей, 

определяющих образование жидких фаз, влияющих на формирование 

конечных продуктов плавки и способствующих повышению 

эффективности доменной плавки.  

В связи с этим, при решении задач оптимизации состава шихты и 

качества чугуна целесообразно использовать комплексный показатель 

шихты, который позволит аналитически прогнозировать показатели 

формирующихся расплавов из различных железорудных материалов и на 

их основе оптимизировать свойства и физико-химическое состояние 

жидких фаз, обеспечивающих выплавку чугуна заданного качества с 

минимальными энергозатратами. 

Авторами исследования [9] на основе анализа данных о качестве 

агломерата (окатышей) разработаны и предложены для использования в 
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качестве основы для сертификации железорудного доменного агломерата 

следующие обобщающие показатели:  

- интегральный показатель химического состава агломерата Iха: 
098,0

4
105,0

3
019,0

2
032,1

1xa xxxx276.1I   ,     (1) 

где x1,x2,x3 – массовая доля Feоб, FeO, SiO2, %, x4 – основность 

агломерата CaO/SiO2; 

- интегральный показатель металлургических свойств агломерата Iма: 
055,0

3
014,0

2
923,0

1мa fff002,3I  ,      (2) 

где f1, f2 – горячая прочность агломерата на удар и истирание по ГОСТ 

19575-84, %, f3-  восстановимость по ГОСТ 19575-84, %. 

В Институте черной металлургии НАНУ совместно с сотрудниками 

ОАО «Северсталь» для определения металлургической ценности 

доменного железорудного сырья, разработан комплексный показатель 

качества [10]:  

)BF(ПК i

9

1i
i 



,         (3) 

где Fi и Вi - соответственно показатели состава и свойств 

железорудного сырья и соответствующие им баллы, определяющиеся 

исходя из прогнозного расхода кокса на 1 тонну чугуна. 

Также в ИЧМ разработан для оценки качества железорудных 

материалов критерий К
жм

, позволяющий прогнозировать параметры 

плавки [11]: 

5

.ф.п

.т.к

пш

8001050
общ.м.ж

R B
tg/

1

Т

Т

FeO

R/R

O

Fe
К 





 .     (4) 

В структуре представленного показателя учтены как показатель 

химического состава доменной шихты O/Feоб  , так и показатели 

металлургических свойств, обуславливающих во взаимосочетании 

нормальное протекание процессов доменной плавки при рациональном 

распределении материалов по сечению печи: восстановимость при разных 

температурах 8001050 R/R и  прочность В+5, а также показатели первичного 

расплава – содержание  пшFeO  и отношение  температур капельного 

течения и начала отделения жидких фаз на коксовой насадке от рудных 

материалов нфкт Т/T , которое характеризует диапазон устойчивого 

состояния жидких фаз, образующихся из рудных материалов. 

Также показатель К
жм

 учитывает структурное состояние оксидной 

системы шихты, представленное отношением интегральных физико-

химических параметров  tg/ , где  - показатель стехиометрии системы, 

tgα определяет степень окисленности системы [11]. Данные параметры 
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определяются с помощью разработанной в ИЧМ физико-химической 

модели структуры оксидной системы и могут быть рассчитаны для любой 

многокомпонентной шлаковой системы. В результате выполненных 

исследований [12] была установлена тесная связь интегральных 

параметров шлаковой связки железорудных материалов  и e 

(химический эквивалент системы) с комплексом металлургических 

свойств сырья и формируемых из них шлаковых расплавов: прочностью, 

восстановимостью, температурами плавления, вязкостью и т.д. 

Данное обстоятельство особенно важно для описания и оперативной 

оценки поведения материалов в печи, поскольку, к сожалению, на 

отечественных предприятиях постоянно контролируется только 

химический состав и некоторые прочностные характеристики в отличие от 

зарубежных предприятий, где полный контроль качества продукции, по 

соответствующим стандартам ИСО, проводят постоянно.  

Информационной основой разработки и адаптации прогнозных 

моделей  к современным условиям служат результаты экспериментальных 

исследований, накопленных в базах данных «Железорудные материалы» и 

«Шлак», а также немногочисленные сведения, представленные в 

современных публикациях о составе и свойствах агломератов, окатышей и 

их смесей с различными добавками [13]. 

В литературе широко представлены результаты исследований влияния 

качества железорудного сырья на технико-экономические показатели 

доменной плавки [14-19] в настоящее время. В конкретных сырьевых 

условиях  авторами устанавливается количественная оценка влияния 

отдельных показателей сырья (основности агломерата, прочности, 

щелочных соединений  и т.д.) на производительность, расход кокса, 

степень использования газа и прямого восстановления. При этом 

анализируются  влияние свойств сырья на формирование и размеры вязко-

пластичной зоны плавления, свойства первичного расплавов. В то же 

время оценка влияния шихтовых условий на показатели конечных 

продуктов плавки рассматривается на качественном уровне без 

соответствующих количественных зависимостей.  

Из вышесказанного следуют вывод: рассмотренные выше 

комплексные показатели шихты учитывают показатели химического 

состава и некоторые металлургические свойства агломератов и окатышей, 

которые, к сожалению, в производственных условиях трудно 

определяются. При этом, отсутствует  учет показателей, характеризующих 

процессы агрегатных и фазовых превращений железорудных материалов и 

формирование конечных расплавов в условиях доменной плавки. В то же 

время реализация этих процессов в значительной степени 

предопределяется минералогическим составом шихтовых материалов и 
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образующихся из них расплавов. В частности формирующийся шлаковый 

расплав, являясь следствием процессов ошлакования пустой породы 

железорудных материалов, предопределяет тепло- и массообменные 

процессы доменной плавки и формирование чугуна требуемого качества. 

Опыт изучения минералогии конечных доменных шлаков показал, что 

свойства шлаковых расплавов, в частности температура ликвидус и 

вязкость, являются следствием не только состава и термодинамических 

условий, но и его определенной структуры, которую отражает 

минералогический состав. В результате выполненных в ИЧМ 

исследований наследственных связей компонентов пустой породы шихты 

с минералогическим составом доменных шлаков разработан интегральный 

показатель качества доменной шихты, включающий сочетание 

соотношений оксидов шихты и параметров первичных расплавов, 

характеризующих агрегатные превращения и восстановление материалов в 

печи [20]: 

7пш6

нф

кт524

2

3

2

322

2

1

2

об
Ш )

/e

FeO
()

Т

T
()

CaO
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()
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()

SiO
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()

SiO

CaO
()

SiO
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 где 2об SiO/Fe  – показатель богатства шихты; 2SiO/CaO  – 

основность шихты; 2SiO/MgO , 232 SiO/OAl , CaO/OR 2  – 

магнезиальный, глиноземный и щелочной модули шихты; нфТ , ктТ  – 

температуры фильтрации через коксовую насадку и капельного течения 

первичного шлакового расплава, 
°
С; пшFeO  – содержание FeO в 

первичном шлаковом расплаве, мас. %; e  – химический эквивалент 

шлакообразующей части шихты, е;   – показатель стехиометрии 

шлакообразующей части шихты. Показатели степеней α0, α1, α2, α3, α4, α5, 

α6, α7 характеризуют значимость частного показателя доменной шихты, их 

определяют по результатам работы доменной печи в установившихся 

шихтовых и технологических условиях. 

Частные показатели химического состава шихты 2об SiO/Fe , 

232 SiO/OAl , 2SiO/MgO , характеризуют богатство шихты, состав связки 

рудной части агломерата и характер фазовых превращений, горячую 

прочность. Учет в обобщенном показателе отношений 2SiO/CaO , 

232 SiO/OAl , 2SiO/MgO  связан, как уже отмечено выше, с их ролью в 

формировании шлакового режима благодаря наличию наследственных 

связей с основными минералогическими фазами конечных шлаков 

Показатели первичного шлакового расплава )/e/(FeO;Т/T пшнфкт   

связаны с формированием пространства и поверхности, доступной газу-

восстановителю и определяет такие характеристики, как восстановимость, 
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место расположения и толщину вязкопластичной зоны, способность 

расплава к фильтрации через насадку. 

Входящие в состав интегрального показателя шихты частные 

показатели нфТ , ктТ , пшFeO  определяются либо экспериментально, либо 

рассчитывают по химическому составу железорудного сырья по 

прогнозным моделям, разработанным в ИЧМ с использованием 

экспериментальных данных . 

Интегральный показатель шихты КШ обладает более высокой 

информативностью по сравнению с ранее используемыми показателями, 

поскольку комплекс учитываемых соотношений оксидов шихты 

характеризует фазовые (агрегатные) превращения сырья в печи, горячую 

прочность, восстановимость и высокотемпературные свойства шихты, и, 

как следствие, направленное распределение элементов шихты в системе 

"чугун-шлак". 

Т.е. знание КШ позволяет судить как об уровне качества 

железорудного сырья и доменной шихты, так и их влиянии на качество 

выплавляемого чугуна, поскольку : 

- во-первых, установлена высокая степень связи показателя КШ с 

коэффициентами распределения элементов шихты (серы, марганца, 

кремния, титана) (рис. 1), что обеспечивает его использование в качестве 

модельного параметра для прогнозирования состава продуктов плавки в 

различных сырьевых условиях на основе прогнозных моделей для 

коэффициентов распределения шихты между чугуном и шлаком в виде 

Lэ=f(КШ, КТ) по схеме «Шихта»+»Технология»= «Продукты плавки». 

- во-вторых, установленная связь интегрального показателя доменной 

шихты КШ с традиционно используемыми для оценки эффективности 

доменного процесса показателями (содержанием серы в чугуне, степенью 

использования газа, степенью прямого восстановления железа) для 

конкретных условий доменной печи позволяет определить оптимальные 

интервалы его изменения, обеспечивающие выплавку кондиционного 

чугуна при минимальном расходе кокса [21] (рис. 2).  

Разработанный интегральный показатель шихты целесообразно 

использовать как критерий ее плавкости с целью направленного 

формирования расплавов требуемых свойств в задачах оптимизации 

состава многокомпонентной доменной шихты за счет стабилизации 

металлургических свойств железорудного сырья и образующихся из них 

первичных расплавов. 
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Рис. 1 – Зависимость коэффи-

циента распределения серы между 

чугуном и шлаком от 

интегрального показателя шихты 

КШ для условий работы ДП 

объемом 5000 м
3
 

Рис. 2. Связь показателя шихты КШ с 

содержанием серы в чугуне, степенью 

использования газа, расходом кокса и 

температурой начала плавления 

шихты для конкретных условий 

работы ДП 
 

В Институте черной металлургии НАНУ для решения задач 

оптимизации состава доменной шихты и качества чугуна разработана 

концепция моделирования процессов направленного формирования 

расплавов [21-22], базирующаяся на следующих основных положениях: 

– описание процессов агрегатных и фазовых превращений материалов 

в доменной печи и формирования жидких продуктов плавки 

осуществляется с учетом минералогического состава, косвенно 

учитываемого через соотношения показателей железорудных материалов и 

шлаковых расплавов; 

– состав и свойства чугуна и доменных шлаков прогнозируются с 

использованием физико-химических моделей и интегральных критериев, 

позволяющих взаимосвязано оценивать показатели качества шихты и 

свойств продуктов доменной плавки; 

– выбор оптимального состава доменной шихты осуществляется на 

основе оптимизации шлакового режима по комплексу свойств конечного 

шлака, обеспечивающих его высокую серопоглотительную способность и 

получение чугуна требуемого состава с минимальными энергетическими и 

сырьевыми затратами.  

Указанный подход реализован в виде комплекса физико-химических 

критериев и  моделей [23], включающих, в частности: 
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 Модель металлического расплава для расчета интегрального параметра 

– химического эквивалента состава чугуна Z
Y
; 

 Модель шлакового расплава для расчѐта интегральных параметров  

шлакового расплава:  химического эквивалент состава шлака e и 

показателя стехиометрии шлака  (аналог основности); 

 Прогнозные модели для расчета комплекса свойств первичных и 

конечных шлаков в виде Свойство = f (Z
Y
, e, ): вязкости (, Пас) и 

поверхностного натяжения (, мН/м) при заданной температуре, 

теплосодержания (энтальпии) при температуре хорошей текучести, 

соответствующей вязкости 0,3 Пас (H, кДж/кг), серопоглотительной 

способности, температур начала кристаллизации (ликвидус, Tл, 
О
С) и 

конца кристаллизации (солидус, Tс, 
О
С), степени отклонения системы 

«металл-шлак» от равновесия; 

 Прогнозные модели для расчета коэффициентов межфазного 

распределения элементов (серы, кремния, марганца, железа) в виде 

уравнений: 321
1 КтКш)К/Р(ALэ


 , где Р/К – рудная нагрузка, 

Кш – комплексный показатель шихты, Кт- комплексный показатель 

технологического режима плавки. 

Основным отличием данного подхода к выбору состава шихты от 

аналогичных разработок, ориентируемых на традиционный критерий 

основности конечного шлака, является использование комплекса физико-

химических критериев, характеризующих качество и свойства как 

железорудного сырья, так и первичного и конечного доменного шлака, 

стабилизация свойств которого в заданных пределах обеспечивает 

выплавку чугуна требуемого состава и снижение расхода кокса (рис.3, 4). 

Разработанный комплекс физико-химических и математических 

моделей, критериев и методов доведен до практического использования в 

компьютерной системе, позволяющей определить оптимальный научно 

обоснованный состав загружаемой подачи до загрузки шихты в печь в 

сложившихся условиях поставок и химического состава сырья и топлива. 

Оценка технологической ситуации с выдачей рекомендаций по 

изменению шихтовых условий, шлакового и теплового режима плавки в 

системе выполняется на основе следующих критериев (рис. 4): 

- стабилизации комплексного показателя качества доменной шихты в 

заданных пределах; 

- оптимизации шлакового режима по комплексу свойств конечного 

шлака (вязкости, энтальпии и серопоглотительной способности); 
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- определения содержания тугоплавкого минерала ларнита в 

конечном доменном шлаке, лимитирующего его гомогенность и 

серопоглотительную способность; 

- оценки щелочной емкости шлака и стабилизация содержания в 

шлаке щелочных оксидов на уровне 70-80% от щелочной нагрузки печи;  

- определения температуры гетерогенизации конечных шлаков, 

характеризующей температуру начала образования кристаллических фаз в 

шлаковом расплаве и определяющей минимально избыточную 

температуру для реализации его серопоглотительной способности. 

 

Рис. 3 Прогнозирование состава продуктов доменной плавки 

 

Оптимальный состав шлака определяется такими численными 

значениями e и , обеспечивающими вязкость в пределах 0,3 Па∙с и 

температуру кристаллизации 1300 
о
С (рис. 4). В этом случае величина 

серопоглотительной способности стремится к максимуму, а величина 

энтальпии и поверхностного натяжения – к минимуму, что обеспечивает 

хорошую десульфурацию чугуна и снижение расхода кокса. Кроме того, 

осуществляется контроль степени приближения системы «металл – шлак» 

к равновесному состоянию по сере по отношению ε = фSL /
0
SL , где .фSL и 

0
SL - фактическое и равновесное значения коэффициента распределения 

серы.  
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Рис. 3 – Выбор оптимального шлакового режима по комплексу 

свойств конечного шлака 

 

Также одним из критериев рационального шлакового режима 

является содержание тугоплавкого минерала ларнита в конечном шлаке, 

значение которого должно находиться в определенном интервале. Так, 

согласно выполненным исследованиям [24] процентное содержание 

минерала ларнит (Ca2SiO4) для условий заводов Украины должно 

находиться в пределах 14-16%, что обеспечивает вязкость шлака ≈0,3 

Па∙с, энтальпию ≈1840 кДж/моль, серопоглотительную способность ≈18 

ед. Расчет нормативного минералогического состава доменных шлаков в 

системе осуществляется по данным их химического состава (рис. 4 

видеокадр 3). 

В качестве дополнительного теплофизического критерия с 

позиции минимизации энергетических затрат нами предлагается 

использовать критерий оценки гетерогенизации T  шлаковых 

расплавов [23], который рассчитывается на основе температурной 

зависимости вязкости и электропроводности расплавов шлаков. Этот 

показатель характеризует температуру начала образования 

кристаллических фаз в шлаковом расплаве, ниже которой затруднена 
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реализация потенциальной серопоглотительной способности шлака 

вследствие перехода расплава из гомогенного в гетерогенное состояние. 

Температура гетерогенизации шлака является минимально избыточной 

температурой, которую должен иметь шлак для реализации его 

серопоглотительной способности (рис. 4 видеокадр 4). Перегрев шлака 

выше этой температуры влечет за собой избыточный перерасход тепла 

(кокса).  

С целью максимального вывода щелочей из доменной печи и 

выработки рекомендаций для оптимизации состава шлака в системе 

выполняется оценка щелочной емкости по прогнозному составу шлака. 

Для прогнозирования щелочной емкости доменного шлака используется 

эмпирическое уравнение: ZmaeaaaOR  32102%  , где ρ, Δе – 

интегральные показатели шлакового расплава, R2O – содержание окиси 

калия или натрия, ΔZm- показатель оценки неравновесности катионной 

подрешетки [25]. В системе для сформированной подачи рассчитывается 

показатели химического состава шлака и его щелочная емкость, 

информация о которых формируется в выходных документах и 

отображается на экране монитора (рис. 4 видеокадр 5). Выдача 

рекомендаций технологу осуществляется в случае, если щелочная 

емкость конечного шлака ниже уровня  70-80% от щелочной нагрузки 

шихты, что не соответствует технологическим требованиям 

своевременного вывода щелочей из печи. 

Таким образом, разработанный комплекс физико-химических 

моделей, критериев и математических методов для описания процессов 

формирования состава и свойств расплавов позволяет Пользователю в 

результате интерактивного взаимодействия принимать эффективные 

решения, направленные на обеспечение оптимального режима ведения 

доменной плавки, рационального использования сырьевых компонентов, 

замены одного сырья другим, уменьшению затрат кокса и т.п. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНИМ ПРЕПАРАТОМ ТА ВІБРАЦІЄЮ НА 

ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛУ ВИЛИВКІВ ІЗ СПЛАВУ СИСТЕМИ Al – Sі  

 

В.Ю. Селиверстов, Н.В. Доценко, Ю.В. Доценко  

Національна металургійна академія України 

 

Представлені результати промислових випробувань технології 

віброобробки з частотою 100 – 200 Гц та модифікування розплаву 

ультрадисперсним модифікатором при виробництві циліндричних 

заготовок із сплаву АК7 способом лиття в кокіль. Визначені механічні 

властивості литого металу, одержаного із застосуванням різних видів 

обробки, а також металу виливків, що отримані за традиційною 

технологією. Досліджений вплив низькочастотної вібрації в процесі 

затвердіння та модифікування на макроструктуру виливків. Виявлений 

зв’язок між наявністю лікваційних явищ та режимами віброобробки. 

Отримані дані показали перспективність проведення подальших 

досліджень з метою розробки та удосконалення відповідних 

технологічних процесів. 

 

Представлены результаты промышленных испытаний технологии 

виброобработки с частотой 100 – 200 Гц и модифицирования расплава 

ультрадисперсным модификатором при производстве цилиндрических 

заготовок из сплава АК7 способом литья в кокиль. Определены 

механические свойства литого металла, полученного с применением 

разных видов обработки, а также металла отливок, полученных по 

традиционной технологии. Исследовано влияние низкочастотной 

вибрации в процессе затвердевания и модифицирования на 

макроструктуру отливок. Выявлена связь между наличием ликвационных 

явлений и режимами виброобработки. Полученные данные показали 

перспективность проведения дальнейших исследований с целью 

разработки и усовершенствования соответствующих технологических 

процессов. 

 

The results of industrial tests of technology of vibrating processing of the 

melt with a frequency of 100 – 200 Hz and modifying the melt using ultrafine 

modifier in the production of cylindrical castings of alloy AK7 method of casting 

in a metal mold. Determined mechanical properties of cast metal obtained with 

the use of different types of processing, and also metal castings, produced by 
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traditional technology. The influence of low-frequency vibration during 

solidification and modification on macrostructure of castings. Correlation 

between the presence of phase separation phenomena and modes of vibrating 

processing. The data obtained showed promising for further research to develop 

and improve relevant processes. 

 

Постановка проблеми. Відомо, що використання активних методів 

зовнішніх фізичних впливів та управління структуроутворенням 

забезпечує не тільки значне зниження браку виливків, але й підвищення 

механічних властивостей литого металу, зокрема при литті в кокіль. До 

таких активних методів, в тому числі, можна віднести низькочастотний 

вібраційний вплив на твердіючий в ливарній формі розплав та традиційне 

модифікування. Тому однією з актуальних проблем є отримання науково 

обгрунтованих результатів, що дозволяють здійснити удосконалення 

існуючих, а також розробку нових ефективних, а також комбінованих 

технологічних процесів отримання якісних литих заготовок. 

Аналіз попередніх публікацій. Низькочастотна вібрація, що 

використовується на практиці, характеризується частотою до 200 Гц та 

амплитудами, що не перевищують 2 – 3 мм [1, 2]. Оскільки амплитуди, що 

використовують, перевищують величину контактних зазорів, при 

низькочастотній вібрації можливе використання різних схем введення 

упругих коливань: як крізь дно та стінки ливарної форми, так і 

безпосередньо в розплав. Наявність в металі, що кристалізується, хвиль 

стискання та розтягування може призводити до розвитку газової кавітації, 

чим пояснюється інтенсивна дегазація металу та поліпшення 

макроструктури виливків [2, 3].  

Аналіз даних літературних джерел щодо використання 

газодинамічного впливу та модифікування при литті в кокіль алюмінієвих 

сплавів показав доцільність розгляду питання розробки диверсифікованих 

технологічних процесів із застосуванням різних видів комбінованих 

впливів на розплав в процесі формування виливка [4 - 12]. Проте, для 

визначення ефективності комбінованої обробки сплаву низькочастотною 

вібрацією та модифікуванням необхідне дослідження значної кількості 

фізико-технологічних параметрів литого металу, до числа яких можна 

віднести, в тому числі, механічні властивості та макроструктуру. Тому 

актуальною задачею є проведення експериментальних досліджень 

зазначених параметрів металу виливків, отриманих безпосередньо в 

промислових умовах із застосуванням традиційної та комбінованої 

технології. 

Ціль роботи – дослідження механічних властивостей і 

макроструктури металу виливків із сплаву АК7, отриманих з 
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використанням модифікування і віброобробки з частотою 100 - 200 Гц в 

процесі затвердіння, та за традиційною технологією лиття в кокіль. 

Основний матеріал. В умовах ливарного цеху ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод» проводили плавку сплаву марки 

АК7 (табл.1) в печі САТ – 04. Заливку здійснювали ківш – ложкою в 

сталевий витряхний кокіль середнім діаметром 60 мм з товщиною стінки 5 

мм та висотою робочої порожнини 150 мм. Внутрішню поверхню кокілю, 

підігріту до температури 380 – 400 С, покривали ливарною фарбою на 

основі дистен - силіманіту. Температура випуску - 720 ± 5С. Підігрітий 

кокіль встановлювали та закріпляли на вібраційній установці (рис.1).  

Заливку металу в кокіль здійснювали при увімкненій вібраційній 

установці при частоті коливань 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц та амплітуді 0,7 мм. 

При даних частотах заливали не модифікований розплав та розплав з 

додаванням 0,1 мас. % препарату «Typhoon-Z». Окремо здійснювали 

заливку не модифікованого розплаву та розплаву з модифікатором в кокіль 

без застосування вібраційної обробки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Загальний вигляд вібраційної установки: 1 – перетворювач 

частоти; 2 – місце для кокілю; 3 – корпус; 4 – двигун; 5 – вібраційні опори 

 

Таблиця 1 Хімічний склад сплаву 

 

Механічні властивості матеріалу виливків визначали відповідно до 

ГОСТ 1497 - 84 на універсальній дослідній машині «ІНСТРОН», на 

стандартних зразках, вирізаних із циліндричних виливків: №№ 1, 2, 3 – що 

отримані з застосуванням вібраційного впливу; №№ 4, 5, 6 – що отримані з 

Марка сплаву 
Вміст елементів, % 

Mg Cu Si Al Fe Zn Ni 

АК7 0,39 0,05 8,35 Осн. 0,48 0,03 0,01 
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застосуванням модифікування та комплексної обробки (табл. 2). 

Вимірювання твердості зразків у вихідному стані та після вібраційного 

впливу на розплав визначали за стандартною методикою Бринелля. 

Дослідження щільності алюмінієвого сплаву визначали методом 

гідростатичного зважування з точністю 0,001 г/см3. Зразок, який не 

містить тріщин і порожнин, зважували на аналітичних вагах на повітрі та в 

чотирихлористому вуглеці. Щільність зразка розраховували за формулою: 

 

  0012,00012,0 


 ж

жв

в

обр d
РР

Р
d ,     (1) 

де dобр. – щільність зразка, г/см3; 

      Рв – маса зразка в повітрі, г; 

      Рж – маса зразка  в СС14, г; 

      dж. – щільність CCl4, г/см3 

 

Результати досліджень щодо визначення щільності металу дослідних 

виливків представлені в таблиці 3. 

 

Таблиця 2 Механічні властивості металу виливків 

№ 

виливка 

Вид 

обробки 

 

Частота, 

Гц 

№ 

зразка 

   

ψ Твердість, 

НВ 

 
МПа (Н/мм

2
) % 

1 вібрація 100 

1.1 109 183 6,8 2,5 680 

1.2 115 165 2,3 1,7 670 

1.3 118 177 - - 660 

2 вібрація 150 

2.1 - 166 0,97 5,02 640 

2.2 111 176 1,3 1,7 660 

2.3 113 171 1,47 3,31 700 

3 вібрація 200 

3.1 - - - - 660 

3.2 - - - - 630 

3.3 - - - - 650 

4 

 

вібрація + 

модифікування 
100 

4.1 117 161 0,91 1,7 620 

4.2 119 142 2,17 0,35 620 

4.3 115 172 1,47 4,4 700 

5 
вібрація + 

модифікування 
150 

5.1 115 143 1,9 - 580 

5.2 109 143 2,17 2,36 400 

5.3 108 160 1,73 4,67 580 

6 модифікування - 

6.1 113 158 2,2 5,99 520 

6.2 109 180 2 3,49 530 

6.3 117 162 2,17 2,66 500 
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Механічні властивості металу, що піддавався віброобробці з частотою 

200 Гц не вдалося повністю встановити з причини неможливості отримати 

якісні зразки із-за наявності грубих дефектів у вигляді раковин та 

шпаристості в тілі виливка. 

Наведені в таблиці 2 дані свідчать про те, що найбільше значення 

середньої межі міцності спостерігається у металу першого, другого та 

шостого виливків (відповідно 175 МПа, 171 МПа та 166 МПа). Найбільші 

значення відносного подовження наявні у першого та шостого виливків 

(4,55% та 2,12% відповідно). Проте, великий розбіг значень (майже в три 

рази) відносного подовження у зразків першого виливка може свідчити 

про наявність в цьому виливку лікваційних явищ.  

 

Таблиця 3 Щільність металу виливків 

№ зразка Обробка 
Частота, 

Гц 

Маса 

зразка в 

повітрі, 

г 

Маса 

зразка 

в 

CCl4, 

г 

Щільність 

зразків, 

г/см
3
 

1  без обробки - 16,585 6,955 2,744 

2,752 2 без обробки - 15,265 6,385 2,739 

3 без обробки - 8,945 3,805 2,773 

1.1 вібрація 100 15,810 6,615 2,739 

2,733 1.2 вібрація 100 18,765 7,820 2,731 

1.3 вібрація 100 20,565 8,560 2,729 

2.1 вібрація 150 21,415 9,040 2,757 

2,786 2.2 вібрація 150 16,085 7,100 2,852 

2.3 вібрація 150 21,775 9,160 2,750 

3.1 вібрація 200 15,355 6,490 2,760 

2,784 3.2 вібрація 200 22,435 9,600 2,785 

3.3 вібрація 200 14,095 6,095 2,808 

4.1 
вібрація + 

модифікування 
100 18,880 8,160 2,806 

2,768 4.2 
вібрація + 

модифікування 
100 18,970 7,975 2,749 

4.3 
вібрація + 

модифікування 
100 16,360 6,890 2,749 

5.1 
вібрація + 

модифікування 
150 20,515 8,555 2,732 

2,734 5.2 
вібрація + 

модифікування 
150 21,515 8,975 2,734 

5.3 
вібрація + 

модифікування 
150 16,530 6,900 2,736 

6.1 модифікування - 18,530 7,745 2,737 

2,736 6.2 модифікування - 17,285 7,220 2,736 

6.3 модифікування - 18,075 7,545 2,736 
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Результати визначення щільності зразків металу дослідних виливків 

показали значний розбіг значень від 2,729 г/см3 до 2,852 г/см3. Окрім того, 

найбільші діапазони коливань значень щільності спостерігаються у зразках 

металу, що піддавався віброобробці. Наприклад, при частоті 150 Гц без 

застосування модифікування щільність сплаву коливається в межах 2,750 – 

2,852 г/см3 (різниця 3,5 %), без обробки – 2,739 – 2,773 г/см3 (1,2 %), з 

застосуванням тільки модифікування – 2,736 – 2,737 г/см3 (0,04 %).  

Наведені в таблиці 3 дані свідчать про наявність лікваційних зон у 

виливках, що піддавалися віброобробці, та отриманих за традиційною 

технологією лиття в кокіль. Це підтверджується результатами досліджень 

щільності металу зразків, що містили таку зону, або її частину.  

Проведені дослідження показали підвищення усередненої щільності 

металу виливків, що піддавалися віброобробці разом з модифікуванням на 

1,2 % відносно металу виливків, отриманих за традиційною технологією. 

Макроструктура дослідних виливків представлена на рис. 2, 3. В 

результаті вібраційної обробки сплаву АК7 з частотою 200 Гц у надливній 

частині виливка утворилися грубі дефекти у вигляді порожнин різного 

об‘єму та розосередженої шпаристості, що розповсюджується також у тіло 

виливка.  

 Макроструктура виливка, що піддавався віброобробці з частотою 150 

Гц, включає концентровану усадкову раковину правильної форми 

глибиною 18 мм з наявними багатьма тріщинами довжиною 3 – 10 мм на 

бічній поверхні раковини за відсутності розосередженої шпаристості. 

 

  
Рис. 2 Макроструктура виливків 

після віброобробки (без 

модифікування розплаву): 1- 200Гц; 

2 – 150Гц; 3 – 100Гц. 

Рис. 3 Макроструктура 

виливків: 1– модифікування 

розплаву; 2 – модифікування + 

вібрація 150Гц; 3 – модифікування + 

вібрація 100Гц 
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Макроструктура виливка, що піддавався віброобробці з частотою 

100 Гц, включає концентровану усадкову раковину правильної форми 

глибиною 13 мм з поодинокими тріщинами довжиною 2 – 8 мм на бічній 

поверхні раковини за відсутності розосередженої шпаристості.  

Макроструктура металу виливка, що піддавався тільки 

модифікуванню також включає концентровану усадкову раковину 

правильної форми глибиною 10 мм з гладкою бічною поверхнею за 

відсутності розосередженої шпаристості.  

Макроструктура металу виливка, що піддавався модифікуванню та 

віброобробці з частотою 150 Гц, включає концентровану усадкову 

раковину правильної форми глибиною 25 мм з поодинокими тріщинами 

довжиною 4 – 6 мм на бічній поверхні раковини за відсутності 

розосередженої шпаристості.  

Макроструктура металу виливка, що піддавався модифікуванню та 

віброобробці з частотою 100 Гц, включає концентровану усадкову 

раковину правильної форми глибиною 12 мм з поодинокими дрібними 

тріщинами довжиною 1 - 3 мм в центральній частині раковини за 

відсутності розосередженої шпаристості.  

 

Висновки 

1. В промислових умовах проведені випробування технології лиття 

в кокіль циліндричних виливків із сплаву АК7 середнім діаметром 60 мм 

і висотою 150 мм з застосуванням окремо віброобробки в процесі 

затвердіння з частотою 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц, та комплексної технології 

низькочастотної віброобробки та модифікування ультрадисперсним 

препаратом «Typhoon-Z» у кількості 0,1 мас. %. Встановлена можливість 

та перспективність використання даного комплексного технологічного 

процесу. 

2. В результаті досліджень механічних властивостей металу 

дослідних виливків встановлено, що найбільше значення середньої межі 

міцності спостерігається у металу виливків, що піддавалися 

віброобробці з частотою 100 Гц, 150 Гц та модифікуванню без 

вібраційного впливу (175 МПа, 171МПа та 166 МПа відповідно). 

Найбільші значення відносного подовження наявні при віброобробці з 

частотою 100 Гц та модифікуванні без віброобробки (4,55% та 2,12% 

відповідно). Проте, виявлений великий розбіг значень (майже в три 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

343 
 

рази) відносного подовження при віброобробці, що може свідчити про 

наявність в металі лікваційних явищ. 

3. Результати визначення щільності зразків металу дослідних 

виливків показали значний розбіг значень від 2,729 г/см3 до 2,852 г/см3. 

Найбільші діапазони коливань значень щільності спостерігаються у 

зразках металу при віброобробці. Результати досліджень свідчать про 

наявність лікваційних зон у виливках, що отримані за традиційною 

технологією та з використанням тільки віброобробки. Встановлено 

підвищення усередненої щільності металу виливків при віброобробці 

разом з модифікуванням на 1,2 % відносно металу виливків, отриманих 

за традиційною технологією. 

4. Встановлено, що підвищення частоти вібрації до 200 Гц в процесі 

затвердіння виливка в кокілі призводить до утворення у надливній 

частині грубих дефектів у вигляді порожнин різного об‘єму та 

розосередженої шпаристості, що розповсюджується також у тіло 

виливка. Найменша кількість дефектів та найбільш сприятлива 

макроструктура виливків спостерігається при використанні комплексної 

технології, що включає віброобробку з частотою 100 Гц та 

модифікування, а також при застосуванні тільки модифікування. 

 

Література 

1. Ефимов В.А. Перспективы развития работ по применению внешних 

воздействий на жидкий кристаллизирующийся расплав / Влияние внешних воздействий 

на жидкий и кристаллизующийся металл. Сборник научных трудов - Киев: Изд. ИПЛ 

АН УССР,-1983.- С. 10-15.  

2. Ефимов В.А, Эльдарханов А.С. Физические методы воздействия на процессы 

затвердевания сплавов. – М.: Металлургия. – 1995. – 272 с. 

3. Специальные способы литья: Справочник /В.А. Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. 

Бабич и др.; Под общ. ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 436 с. 

4. Доценко Ю.В. Влияние комплексной технологии на свойства отливок из сплава 

АК7ч с повышенным содержанием железа / Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов 

//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/5 (54). – С. 45 –

 48. 

5. Доценко Ю.В. Особенности затвердевания отливок из алюминиевых сплавов 

при нарастающем давлении и модифицировании / Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов 

//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/5 (55). – С. 18 –

 22. 

6. Доценко Ю.В. Использование комбинированного воздействия на расплав 

системы Al-Si при затвердевании / Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов // Вісник 

Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: «Нові 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

344 
 

рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2012. - № 33 - С. 7 - 16. 

7. Доценко Ю.В. Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на 

властивості виливків із ливарного сплаву А356/ Ю.В. Доценко, В.Ю. Селівьорстов, 

Н.В. Доценко, О.І. Дмитренко, А.І. Тоцька // Науковий журнал «Молодий вчений». - 

Херсон, 2015. - №1 (16). Частина І. - С. 10 – 12. 

8. Selivyorstov V. The use of gas-dynamic pressure to improve the mechanical 

properties of aluminum casting alloys with high iron content / V. Selivyorstov, Y. Dotsenko, 

T. Selivyorstova, N. Dotsenko // Системні технології. Регіональний міжвузівський 

збірник наукових праць. – Випуск 2 (97). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68 – 74. 

9. Dotsenko Yu. Influence of heterogtneous crystallization conditions of aluminum 

alloy on its plastic properties / Yu. Dotsenko, V. Selivorstov, T. Selivorstova, N. Dotsenko // 

Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2015. - № 

3 (147). – С. 46 – 50. 

10. Effect of Additions of Ceramic Nanoparticles and Gas-Dynamic Treatment on Al 

Casting Alloys / K. Borodianskiy, V. Selivorstov, Y. Dotsenko, M. Zinigrad // Metals. - 

Basel, Switzerland, 2015. - Volume 5, Issue 4 (December 2015). – P. 2277-2288. 

11. Selivоrstov V. Using gas-dynamic influence and modification to improve 

operational properties of the alloy SC51A / Selivorstov V., Dotsenko Y., Dotsenko N., 

Selivorstova T. // XVII International scientific conference. New technologies and 

achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. A collective 

monograph edited by Jarosław Boryca, Rafał Wyczółkowski. Series: Monographs No 56. 

Czestochova 2016. Р.174-178. 

12. Доценко Ю.В. Аналіз впливу обробки розплаву алюмінієвого ливарного 

сплаву А356 тиском і модифікуванням на властивості виливків / Ю.В. Доценко, В.Ю. 

Селівьорстов, Н.В. Доценко // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра 

[Електрон. ресурс]; матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

Київ, 19 квітня 2016 р. / [редкол.: В.С. Богушевський (відпов. ред..) та ін.]. – К.: НТУУ 

«КПІ», 2016. –  С.373-379. 
 

  

http://www.mdpi.com/2075-4701/5


Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

345 
 

УДК 517.3/621.74   

 

НЕПЕРЕРВНО-ДИСКРЕТНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ З 

ОГЛЯДУ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЙ ЛИВАРНИХ РОТОРНО-

КОНВЕЄРНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

В. П. Кравченко, В. С. Дорошенко, В. О. Шинский 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ 

 

Розглядається задача математичної побудови процесу управління 

керованим охолодженням циліндричного виливка, оточеного шаром 

піщаної суміші, який являє собою пористе дисперсне середовище, що 

проводить тепло, з точки зору концепцій ливарних роторно-конвеєрних 

комплексів 

 

Рассматривается задача математического построения процесса 

управления регулируемым охлаждением цилиндрической отливки, 

окруженной слоем песчаной смеси, который  представляет собой 

пористую дисперсную среду, проводящую тепло, с точки зрения концепций 

литейных роторно-конвейерных комплексов  

 

The problem of mathematical construction of the control process for 

controlled cooling of a cylindrical casting surrounded by a layer of sand 

mixture is considered, which is a porous dispersive medium that conducts heat 

from the point of view of concepts of casting rotor-conveyor complexes 

 

Реалізація високоефективного обладнання за принципом роторно-

конвеєрних комплексів (РКК) у ливарному виробництві не досягла успіхів 

тому, що проектування таких комплексів потребує нових технологічних 

процесів формоутворення ливарних моделей, ливарних форм, а також 

металовиливків у процесах заливання, тверднення і охолодження останніх. 

Cеред основних вимог до таких процесів: - регулювання інтенсивності 

теплообміну на границі «метал – форма» з мінімізацією тривалості 

тверднення виливків та отримання форми, які водночас мають бути 

рівнозначними; - заповнення металом форм за відповідною програмою, яка 

забезпечує задану швидкість переміщення металу у формі незалежно від її 

перерізу, водночас для форм (виливків) різної геометрії та маси. В цілому 

має бути забезпечено регулювання синхронного постачання, обороту і 

утилізації матеріалів, енергоносіїв, оснастки, інструменту, трудовитрат, 
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контрольних і безпекових засобів і функцій на мінімальній цеховій площі з 

обладнанням низької капіталоємності.  

Аналіз заданих умов щодо швидкісних технологій для побудови РКК 

у порівнянні з сучасними ливарними технологіями одержання виливків у 

піщаних формах дозволяє стверджувати, що оптимальними для адаптації 

до швидкісних технологій є різновиди лиття за моделями, що 

газифікуються (ЛГМ), з заповненням форми та кристалізації виливків під 

регульованим тиском, яка створена у ФТІМС НАН України. 

При одержанні виливків за моделями, що піддаються термодеструкції  

у формі під дією потоку металевого розплаву, структурні перетворювання 

металевого розплаву у виливок відбуваються в результаті складних 

процесів тепло- і масообміну в системі «модель - метал - піщана форма» 

[1]. Тому під час заповнення форми рідким металом необхідно оптимально 

керувати підтримкою рівноваги газового тиску на розділі поверхонь 

«модель – форма» [2], і здійснювати  цілеспрямоване керування 

формуванням структури металу методами регульованого охолодження.  

Розглянемо задачу охолодження циліндричного виливка, оточеного 

шаром піщаної суміші, який являє собою пористе дисперсне середовище 

що проводить тепло. Тепловіддача відбувається через пористий шар, за 

умовами проходження через нього повітряного (газового) потоку. При 

цьому процес охолодження виливка в системі  «модель – виливок – піщана 

форма» визначає формування виливка в структурно-неоднорідному 

(безперервно-дискретному) середовищі. Це випливає з того, що тепловий 

потік від виливка проходить через шари середовищ з різними фізико-

хімічними характеристиками, як густина, теплоємність, коефіцієнти 

теплопровідності і тепловіддачі, геометричні параметри окремих частинок 

дисперсного середовища тощо. Структурні перетворення металевого 

розплаву у виливок відбуваються в результаті складних процесів тепло- та 

масообміну в таких структурно-неоднорідних системах. Регулювання 

теплового процесу в таких системах потребує вивчення взаємодії цієї 

системи з газодинамічним потоком, притаманним ЛГМ, при 

безперервному відборі теплової енергії з охолоджуваного виливка. В 

математичному плані це приводить до дослідження крайових задач, де 

крім самого диференційного рівняння і граничних умов розв‘язок задачі 

повинен задовольняти ще додатковій системі умов спряжень, накладених 

на цей розв‘язок, що враховує перехід теплового потоку з одного 

фізичного середовища до середовища з іншими фізичними параметрами, 

тобто до вивчення класу неперервно-дискретних крайових задач [3-4]. 

Взявши до уваги гіперболічне рівняння теплопровідності [5] і 

розглядаючи процес охолодження як нестаціонарний процес, 
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теплофізичний стан такої системи управління апроксимуємо звичайним 

диференціальним рівнянням 2-го порядку 

 

)()()()()()( 21 tvtxtatxtatх  ,                             (1) 

де х (t) – розподіл температури по часу; v(t) – функція управління.  

В даному випадку параметром управління вибираємо швидкість 

повітряного потоку, який проходить крізь піщаний шар,  що проводить 

тепло. 

Розглянемо умови стійкості та керованості розглядуваного 

теплофізичного поля для ливарних систем, що описуються 

диференціальними рівняннями зі змінними коефіцієнтами. Враховуючи 

диференціальне рівняння (1) теплофізичний стан досліджуваного 

теплового поля можна задати системою диференціальних рівнянь:  

 

                           )()( tAtx
dt

dx
 ,                                                  (2) 

де )(tA – матриця n-ого порядку, елементи якої )(taij – періодичні функції з 

періодом T;  )(tx  – вектор фазових координат розмірності n . 

Розглядаючи дану систему, як структурно-неоднорідну [3-4],  до 

системи рівнянь (2) додамо систему додаткових співвідношень, які являть 

собою систему умов сполучення такого вигляду 
 

  0)( 
 ittK tx                         (3) 

                                                (k=1,2; i = 1, ….; t 0). 

 

За допомогою одного із відомих чисельних методів побудуємо 

нормальну фундаментальну систему розв‘язків )(t  рівняння (2), яка є 

матрицею n-го порядку з елементами )(tij , nji ,1,  , тобто: 
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Тоді, якщо в усіх функціях )(tij  замінити t  на Tt  , то в силу 

періодичності коефіцієнтів )(taij  ми знову одержимо розв‘язок рівняння 

(1). Одержаний розв‘язок не буде співпадати з початковим, але, як і всякий 
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розв‘язок, буде лінійною комбінацією функцій )(tij , що складають 

нормальну фундаментальну систему розв‘язків: 

 

            )()()(

1

tTTt ij

n

j

ijij  


 ,   nj ,1 .                                         (3) 

Враховуючи вищеозначене співвідношення (3), одержимо: 
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.                                       (4) 

Рівняння (4) має n-ий порядок відносно параметра   і являє собою 

характеристичне рівняння для системи диференціальних рівнянь (1). Якщо 

корені рівняння (4) за абсолютною величиною менші за одиницю, то 

система рівнянь (2) є асимптотично стійкою відносно теплових збурень.  

Отже, при формуванні циліндричного виливка в піщаній формі, точне 

рішення задачі одержання литої структури з заданими властивостями 

пов'язано з точністю математичної моделі, яка відображає області 

керування процесом охолодження виливка. Викладені шляхи дослідження 

областей управління процесом охолодження виливків дозволяють 

сформулювати принципи і можливі напрямки оптимізації параметрів для 

керування якістю литих деталей різного функціонального призначення.  

В цілому, тема математичного опису та формалізації неперервно-

дискретних процесів реальних складних систем ливарного виробництва 

потребує поглибленого розгляду. Особливо такого роду процеси адекватно 

відповідають сутності концепцій ливарних РКК, в яких прагнуть, в 

принципі, досягнення неперервних процесів транспортно-технологічного 

руху оброблюваних матеріалів, оснащення, інструменту, енергоносіїв та 

кінцевого результату – випуску продукції, поєднуючи їх з неминучими 

зупинками цієї неперервності, що призводять до дискретності та 

сполученням з низкою супутніх неперервних, дискретних чи зворотно-

поступальних процесів, як, наприклад для РКК на основі ЛГМ, 

виготовлення та постачання разових моделей, регенерація від видалення з 

форми до повернення на операцію формовки піщаного наповнювача тощо. 

Теоретичні та технологічні основи синхронізації вказаних процесів 

викладені в засадничій монографії [6]. Проте щодо конструювання РКЛ 

наявна потреба формування низки науково-технологічних уявлень, 

приміром, таких. 1. Як оптимальною дискретизацією досягти максимальної 
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неперервності? 2. Як контролюванням і посиленням певних дискретних 

показників, досягти максимальної продуктивності неперервного процесу, 

чи мінімізації зайнятої площі цеху певним виробництвом або досягти його 

найбільшої ресурсоефективності тощо? 3. Як оптимізацією окремого 

складового (дискретного), досягти максимальних показників загального 

неперервного чи неперервно-дискретного? Також, питання вибору 

найбільш значимих та підпорядкованих дискретних із загального 

безперервного (відповідно дереву цілей – дереву ресурсів РКК) з градацією 

складових за значимістю чи ієрархізацією та синхронізацією окремих 

дискретних, врахування ступені перешкоджання неперервності та 

побудови аналітичної системи взаємозв'язаних функцій як "цільового 

виробничо-технологічного каркасу" з устремлінням загального до 

безперервного з максимальним коефіцієнтом ефективності. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БУНТОВОГО АРМАТУРНОГО 

ПРОКАТА КЛАССА А500 В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО 

СОРТОВОГО СТАНА 400/200 ПАО «ДМК» 

 

В.Г. Раздобреев, Д.Г. Паламар, Институт черной 

металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины г. Днепр 

В.В. Моцный, Г.А. Мединский, Ю.К. Олейник, 

ПАО «Днепрвский металлургический комбинат», г. Камянское 

 

В роботі представлені результати аналітичних і експериментальних 

досліджень, які були враховані при розробці технології виробництва 

бунтового арматурного прокату класу міцності А500 з низьковуглецевих і 

низьколегованих марок сталей відповідно до вимог ДСТУ 3760:2006, що 

пред'являються до такого виду металопродукції. 

 

В работе представлены результаты аналитических и 

экспериментальных исследований, которые были учтены при разработке 

технологии производства бунтового арматурного проката класса 

прочности А500 из низкоуглеродистых и низколегированных марок сталей 

в соответствии с требованиями ДСТУ 3760:2006, предъявляемые к 

такому виду металлопродукции. 

 

The paper presents the results of analytical and experimental studies that 

were taken into account in the development of technology for the production of 

rebound reinforcing bars of strength class A500 from low-carbon and low-alloy 

steels in accordance with the requirements of DSTU 3760:2006 for such a type 

of metal products. 

 

В современной технологии производства сборного железобетона, 

интенсивно развивающейся в последние годы, для армирования 

предусматривается применять арматурный прокат в мотках. 

Достоинством арматурного проката в мотках является его высокая 

эффективность при переработке на автоматизированных производствах 

при изготовлении арматурных сеток, каркасов, закладных изделий для 

армирования железобетона, практическое отсутствие отходов при 

заготовительных операциях. При использовании стержневого арматурного 

проката образуются отходы в немерных длинах в объеме не менее 5-7 % 

[1]. Учитывая, что потребность строительной индустрии в таких изделиях 
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очень высока (до 90 % от общей потребности в арматурном прокате 

диаметром до 12 мм), актуальность производства арматурного проката в 

мотках не вызывает сомнений. 

До настоящего времени проектировщикам и строителям в Украине 

были доступны такие виды ненапрягаемого свариваемого арматурного 

проката: периодического профиля диаметром от 6 до 16 мм в мотках по 

стандартам ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ДСТУ 3760, EN 10080; арматурная 

проволока Вр-I (ГОСТ 6727) диаметром 3, 4 и 5 мм в мотках. 

В России для производства железобетонных конструкций широко 

используется арматурный прокат диаметром до 12 мм, поставляемый в 

мотках, доля которого в общей потребности в ненапрягаемой арматуре 

составляет около 30 %, а с учетом проволоки Вр-I диаметром 3-5 мм по 

ГОСТ 6727 может достигать 40-45 % (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 Объем использования в строительстве РФ ненапрягаемой 

арматуры в зависимости от диаметра 

Диаметр 

проката, мм 
4-5 6-8 10-12 14-20 22-28 32-40 

Объем, % 12-14 16-18 26-28 13-15 18-20 7-8 

Способ 

производства 
В мотках 

В мотках, 

в стержнях 
В стержнях 

 

По данным НИИЖБ Росстроя арматурный прокат, поставляемый в 

мотках, применяется преимущественно в производстве сборного 

железобетона. В монолитном строительстве применение арматуры в 

мотках ограничивалось использованием в качестве хомутов колонн и 

пилонов, конструктивной арматуры стен, поперечной перекрытий и 

балочных изгибаемых элементов [3]. 

Ее применение является рациональным при использовании в 

монолитном строительстве арматурных каркасов и сеток, изготавливаемых 

на специализированном арматурном производстве, укомплектованном 

правильно-отрезным оборудованием. 

Учитывая особенности современного производства и эксплуатации 

арматурного проката и элементов сборного и монолитного железобетона 

(каркасов, сеток, закладных деталей, монтажных петель и т.п.), к основным 

требованиям по прочности, деформируемости и сцеплению с бетоном 

добавились дополнительные требования по свариваемости, усталостной 

прочности, хладостойкости, коррозионной стойкости арматуры и др. Из-за 

все возрастающих требований к качеству строительства экономическая 

эффективность и надежность применения того или иного вида 
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арматурного проката у потребителя становятся основополагающими для 

внедрения его у производителя [2, 3]. 

При проектировании железобетонных конструкций может быть 

использован арматурный прокат, поставляемый в мотках: 

 - гладкий класса А240С (А-I); 

 - периодического профиля классов А300С (А-II), А400 (А-III, 

А400С), А500 (А500С, А500СП), В500 (ВР-I, В500С), где С – свариваемый 

арматурный прокат, СП – свариваемый арматурный прокат повышенного 

сцепления. 

По способу производства арматурный прокат, сматываемый в мотки, 

в зависимости от класса прочности на крупных металлургических 

предприятиях, выпускают в горячекатаном состоянии в основном из 

низколегированных и микролегированных марок сталей. В 

термомеханически упрочненном с прокатного нагрева состоянии - из 

низкоуглеродистых спокойных и полуспокойных, низколегированных 

марок сталей.  

На метизных и строительных предприятиях производят 

холоднодеформированный прокат в мотках из низкоуглеродистых и 

низколегированных марок сталей.  

Наиболее эффективным способом повышения прочности 

арматурного проката является термомеханическая обработка в потоке 

стана, затраты на которую не превышают 1,0−1,5% от себестоимости 

горячекатаного проката [4, 5]. При этом прокат имеет высокий комплекс 

пластических и вязких характеристик. 

Арматурный прокат в мотках диаметром 6-16 мм для строительной 

индустрии производится на современных непрерывных проволочных (типа 

150) и мелкосортно-проволочных (типа 250/150, 320/150) станах, а также 

на непрерывных станах устаревшей конструкции (типа 250), 

оборудованных установками термомеханического упрочнения, на которых 

прокат охлаждается со среднемассовой скоростью 250 
0
С/с и более [5]. 

До 80-х годов прошлого столетия основной объем производства и 

применения в строительстве составлял арматурный прокат с пределом 

текучести ζТ=400 Н/мм
2
. За период 1991-1997 г г. основные европейские 

страны перешли на единый класс свариваемой арматуры периодического 

профиля для ненапряженных железобетонных конструкций с пределом 

текучести ζТ=500 Н/мм
2
.  

Непрерывный сортопрокатно-проволочный стан 400/200 

спроектирован, изготовлен и введен в эксплуатацию концерном Danieli для 

ПАО «Днепровский металлургический комбинат» (ПАО «ДМК» 

г. Каменское). Проектная максимальная производительность стана – 

1200000 т/год. На стане используют непрерывнолитую заготовку сечением 
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160160 мм длиной 12 м массой 2350 кг. Нагрев заготовок производится в 

печи с шагающими балками. Посад заготовок осуществляется в холодном 

состоянии. Базовая температура нагрева заготовок 1150 С. Расчетная 

производительность печи 200 т/ч. Между нагревательной печью и 

прокатным станом установлен гидросбив окалины с давлением воды до 

25 МПа. Температура заготовки на входе в прокатный стан – 1100 С. 

Прокатный стан состоит из 18 рабочих клетей. Черновая группа 

стана включает шесть клетей SHS (клети № 3-8) с горизонтальным и 

вертикальным расположение валков. Промежуточная группа стана 

включает шесть клетей SHS (клети № 9-14) с горизонтальным и 

вертикальным расположение валков. Предчистовая/чистовая группа стана 

включает шесть клетей SHS (клети № 15-20). Из них клети № 15, 17 и 19 – 

горизонтальные, а клети № 16, 18 и 20 – могут переоборудоваться в 

вертикальные или горизонтальные.  

При однониточной прокатке после клети № 20 прокат по 

центральному рольгангу передается через установку термоупрочнения на 

порезку и холодильник. 

При двухниточной прокатке арматурного проката разделение 

раскатов производится в клетях № 17-20. Затем раскаты направляются по 

левому и правому рольгангам к черырехклетевым блокам, в которых 

осуществляется завершающая деформация. После блоков прокат через 

установки для термической обработки направляется на порезку и 

холодильник.  

При производстве проката, поставляемого в мотках (катанка, 

арматурный прокат), раскат после клети № 20 подается по обводной линии 

к устройствам охлаждения, затем поступает в десятиклетевой чистовой 

блок. Мощность привода десятиклетевого чистового блока в линии 

катанки 6400 кВт. Во всех блоках применяются кассеты роликов DHD 200. 

После прокатки в блоке прокат поступает в устройства ускоренного 

охлаждения (термообработки) и охлаждения в линии Стелмор. Следует 

отметить, что в линии производства бунтового проката установка 

предназначена только для охлаждения проката, а не для реализации 

процесса закалки с самоотпуском. В этой линии устанавливается четыре 

секции ускоренного охлаждения проката: две для охлаждения раскатов 

перед десятиклетевым блоком (№ 1 и 2) и две для охлаждения готового 

проката за десятиклетевым блоком (№ 3 и 4). 

Максимальная скорость прокатки в сортовой линии при 

однониточной прокатке 18 м/с, двухниточной с использованием блоков - 

35 м/с; в линии катанки – 110 м/с (проектная 140 м/с). 

В соответствии с проектом сортопрокатно-проволочного стана 

400/200, компанией Danieli предусмотрено производство 
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термоупрочненной прутковой и бунтовой арматуры классов А500 и А500С 

по ДСТУ 3760:2006 (механические свойства готового проката должны 

соответствовать следующим значениям: ζВ≥600 Н/мм
2
; ζТ≥500 Н/мм

2
; 

δ5≥14 %) из низкоуглеродистых сталей обыкновенного качества с 

содержанием углерода 0,22-0,28 %, марганца 0,6-0,8 % (для проката 

диаметром до 25 мм) и углерода 0,22-0,28 %, марганца 0,7-0,9 % (для 

проката диаметром более 25 мм). Однако, ряд зарубежных стандартов на 

арматурный прокат (России, Германии, Великобритании) предусматривает 

ограничение максимального содержания в стали углерода (0,22-0,25 % по 

разным стандартам). Снижение содержания углерода в стали требует 

повышения эффективности процесса термоупрочнения арматурного 

проката в потоке стана 400/200. В тоже время, некоторые факторы (весьма 

высокие проектные скорости прокатки, отсутствие систем подстуживания 

раскатов в межклетевых промежутках сортовой линии стана, относительно 

низкое давление воды в установках термоупрочнения – до 1,2 МПа) могут 

ограничить эффективность процесса закалки с самоотпуском.  

Целью настоящей работы являлось аналитическое и 

экспериментальное исследование производства бунтового арматурного 

проката размерного сортамента классов А500, А500С из 

низкоуглеродистой стали обыкновенного качества с содержанием 

марганца 0,55-0,90 % и низколегированной стали во взаимосвязи с 

температурно-скоростными режимами прокатки. 

Расчеты режимов прокатки выполнили с использованием 

разработанных в Институте черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН 

Украины (ИЧМ) математических моделей, реализованных в 

компьютерных программах. Базовые зависимости для расчета 

температуры и энергосиловых параметров прокатки приведены в работах 

[6, 7]. Начиная с момента выдачи заготовок из печей, на каждом участке 

стана рассчитываются потери тепла в межклетевых промежутках 

вследствие излучения и конвекции; в очагах деформации учитываются 

потери тепла от контакта проката с рабочими валками, а также разогрев 

металла от работы деформации и контактных сил трения. Напряжение 

текучести при деформации (сопротивление деформации) рассчитывается с 

учетом фактического химического состава стали (содержания углерода, 

марганца, кремния, никеля, хрома, меди) по методу, приведенному в 

работе [8]. 

Расчеты ожидаемых значений механических свойств арматурного 

проката выполнили с использованием разработанных в ИЧМ математических 

моделей, реализованных в компьютерных программах [9-11]. Модель 

основана на прогнозировании микроструктуры проката в зависимости от 

химического состава стали, исходного размера зерен аустенита, кинетики 
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фазовых превращений при различных режимах охлаждения проката. 

Предварительно по химическому составу стали строится изотермическая 

диаграмма распада аустенита, которая затем пересчитывается в 

термокинетическую (ТКД). Учитывается содержание в стали следующих 

химических элементов в интервале их варьирования (%, масс.): углерод (0,04-

0,5); марганец (до 2,0); кремний (до 2,0); никель (до 0,5); хром (до 1,8); медь 

(до 0,3); молибден (до 0,2); титан (до 0,03); алюминий (до 0,1); фосфор (0,01-

0,1); азот (0,002-0,015). Затем рассчитывается изменение температуры по 

сечению проката (с заданным шагом по радиусу), начиная от температуры 

конца прокатки и заканчивая температурами, при которых уже не происходят 

фазовые изменения в стали. В зависимости от параметров ТКД и графика 

охлаждения рассчитывается фазовый состав проката (феррит, перлит, бейнит, 

мартенсит). Прочностные свойства (предел текучести, временное 

сопротивление) рассчитываются для каждого слоя по сечению проката в 

зависимости от характеристик структуры: соотношения фаз, размера зерен 

феррита, межпластинчатого расстояния перлита и пр. и химического состава 

стали. Относительное удлинение рассчитывается в зависимости от 

временного сопротивления и содержания в стали углерода, марганца и 

кремния. Затем определяются среднеинтегральные свойства проката в целом. 

Проверка разработанных математических моделей в условиях 

действующих прокатных станов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и 

ОАО «Белорусский металлургический завод» (ОАО «БМЗ») показала их 

достаточную точность и надежность. Погрешность прогнозирования 

температуры конца прокатки составляет ±10-35 С, а энергосиловых 

параметров прокатки ±5-25 % с надежностью 95 %. Для примера на рис. 1 

приведены сравнительные данные расчетных и экспериментальных 

значений момента прокатки, приведенного к валу двигателя в клетях № 1-

14 стана 150 ОАО «БМЗ» при прокатке катанки 5,5 мм. 

 

Рис. 1  Сравнение экспериментальных (1) и расчетных (2) значений 

момента на валу двигателя при прокатке в стане 150 ОАО «БМЗ» 
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Средняя погрешность расчета момента составила 13,7 % при диапазоне 

от минус 21 % до плюс 27 %. Расчетная среднемассовая температура проката 

за клетью № 16 (круг 17 мм) – 984 С. Измеренная средняя температура 

поверхности проката – 957 С, что для данных условий соответствует 

среднемассовой температуре 965 С. Таким образом, ошибка расчета средней 

температуры конца прокатки составила 19 С. 

На рис. 2 показан пример исходных данных и результатов расчета 

структуры и механических свойств арматурного проката. 

Для оценки влияния изменения режимов деформации в прокатном 

стане на структуру и механические свойства готового проката, описанные 

выше программы объединены в одну. Главное окно объединенной 

программы показано на рис. 3. 

 

Рис. 2 Пример исходных данных и результатов расчета структуры и  

механических свойств арматурного проката 

Радиус арматуры, мм 10,0 0,220

Т-ра начала охлаждения, оС 1050 0,600

Скорость арматуры, м/с 14,0 0,150

Расст. слоя от центра, мм 0,0 0,150

Kпрочн самоотпуска 1,20 0,150

Kтекуч самоотпуска 1,20 0,150

Степень деформации 0,30 0,000

0,000

0,000

0,030

0,008

Номер участка охлаждения 1 2 3 4 5 6

Длина 6,0 1,6 6,0 1,6 6,0 900,0

Код 1 0 1 0 1 0

Коэф. коррекции 1,00 0 1,00 0 1,00 0

Т-ра в конце участка 373 479 271 352 220 376

Средняя температура 799 799 668 668 572 376

Предел текучести, Н/мм2 551 7

Врем. сопротивление, Н/мм2 700 53

Отн. удлинение, % 18,9 11

29

Исходные данные

Параметры проката Хим. состав, %

Углерод    (0,04-0,5)

Марганец    (до 2,0)

Кремний     (до 2,0)

Никель       (до 0,5)

Хром          (до 1,8)

Медь          (до 0,3)

Молибден   (до 0,2)

Титан        (до 0,03)

Алюминий  (до 0,1)

Фосфор   (0,01-0,1)

Азот   (0,002-0,015)

Параметры охлаждения
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 Рис. 3 Главное окно объединенной программы расчета параметров 

прокатки, структуры и механических свойств сортового проката 

 

Окно программы для расчета охлаждения проката в установках WB1 

и WB2 приведено на рис. 4. 

Температура подката за клетью №20 рассчитывается в зависимости 

от постоянной прокатки (произведения площади поперечного сечения на 

скорость прокатки) по установленному нами выражению: 

 

Т20 = 971+0,023vПРSПР, (1) 

где vПР – скорость прокатки в последней клети блока, м/с; 

 SПР – площадь поперечного сечения готового проката, мм
2
. 
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Рис. 4 Окно программы расчета параметров охлаждения проката в 

установках WB1 и WB2 

 

Коэффициенты теплоотдачи в установках WB1 и WB2 

рассчитываются в зависимости от расхода воды на одну форсунку по 

выражению, полученному в результате статистической обработки массива 

экспериментальных данных: 

 

12 = 160+434Q/n, (2) 

где Q – расход воды на установку, м
3
/ч; 

n – количество включенных охладителей в данной установке. 

 

Влияние давления воды и диаметра труб охладителей на значения 

коэффициента теплоотдачи не установлено. Тем не менее, отклонение 

расчетной температуры подката на входе в десятиклетевой блок от 

экспериментальной составляет 24 С с надежностью 95 %.  

Для расчета температуры проката за виткообразователем 

необходимо, в первую очередь, определить температуру проката на выходе 

из десятиклетевого блока. В связи с тем, что экспериментально определить 

значения среднемассовой температуры конца прокатки в блоке не 

представляется возможным (измерения показывают температуру 

Параметры расчета
Радиус проката, мм 4,0

Радиус подката,мм 9,9

Расчетное количество слоев (n), шт 5

Скорость прокатки, м/с 70,00

Скорость подката, м/с 11,43

Теплопроводность, Вт/м/град 27

Температуропроводность, м2/с *10^6 5,6

Температура среды, С 20

УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОДКАТА

1 2 3 4 5

Номер установки WB1 WB2

К-во форсунок 3 3

Расход воды на установки, м3/ч 67 66

Расстояние, м 47,0 1,89 4,7 1,89 24,1

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*град) 0 9849 0 9705 0

Время, с 4,113 0,165 0,411 0,165 2,109

Средняя температура по сечению, С 1052 1047 996 994 949 941

Температура по слоям, С  (n+1)                1 1052 1050 1049 1048 1047 979

2 1052 1049 1049 1047 1045 975

3 1052 1049 1049 1041 1036 962

4 1052 1048 1046 1020 1011 945

5 1052 1047 1020 973 949 930

Температура поверхности                        6 1052 1045 808 925 733 920

Параметры

Рассчитать один

Рассчитать серию
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поверхности, которая существенно ниже среднемассовой), для оценки 

разогрева проката использовали теоретические зависимости, 

разработанные ранее в ИЧМ. 

Расчеты выполнены для параметров блока, установленного в 

проволочной линии стана 400/200 ПАО «ДМК» (диаметры валков, 

межклетевое расстояние, калибровка, режим деформации). 

На рис. 5 показана расчетная величина разогрева арматурного 

проката из стали марки Ст3сп в чистовом блоке в зависимости от 

температуры подката на входе в блок и скорости прокатки. 

На основе статистической обработки расчетных результатов 

получено следующее выражение для определения разогрева проката в 

чистовом блоке: 

ТБЛ = 25КСТln(d0/d1)vПР
0,3

/(ТВХ/1000)
3,3

, (3) 

где d0 и d1 – диаметры подката на входе в блок и проката на выходе из 

блока соответственно, мм; 

vПР – скорость прокатки в последней клети блока, м/с; 

ТВХ –температура подката на входе в блок; 

КСТ – коэффициент, учитывающий влияние химического состава 

стали на напряжение текучести при деформации. 

Средние значения коэффициента КСТ для некоторых марок стали:  

Ст1пс – 0,9; Ст3сп – 1,0; Ст5сп – 1,07; 25Г2С – 1,12; 25Г2С, 

микролегированная ванадием и ниобием, – 1,20.  

Отклонение повышения температуры проката в блоке, рассчитанного 

по выражению (3), от рассчитанного по теоретической модели, составляет 

6 С. 

При расчетах для стана 400/200 ПАО «ДМК» следует учитывать, что 

измеренная на стане температура поверхности подката перед блоком ниже 

среднемассовой на 20-30 С (см., например, данные, приведенные на 

рис. 5). 

Полученные закономерности использованы при разработке 

программы расчета температуры проката на участке от входа в 

десятиклетевой блок до виткообразователя (рис. 6). 

Коэффициенты теплоотдачи в установках WB3 и WB5 

рассчитываются в зависимости от расхода воды на одну форсунку и 

соотношения диаметра форсунок и проката по выражению, полученному в 

результате статистической обработки массива экспериментальных данных: 

35 = 1000(1,47+88,33(Q35/(n3+n5))
0,5

/((dФ-dПР)
0,5dПР)), (4) 

где Q35– суммарный расход воды в установках WB3 и WB5, м
3
/ч; 

n3 и n5 – количество включенных охладителей в установках WB3 и 

WB5; 

dФ – диаметр труб охладителей, мм; 
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dПР – диаметр проката, мм. 

Влияние давления воды на значения коэффициента теплоотдачи не 

установлено. Тем не менее, отклонение расчетной температуры проката за 

виткообразователем от экспериментальной составляет 34 С с 

надежностью 95 % (разброс экспериментально измеренных значений 

температуры проката за виткообразователем при одном режиме прокатки 

составляет 20 С). 

  

  

  

Цифры у линий – средняя температура проката на входе в блок 

Рис. 5 Расчетная величина разогрева арматурного проката из стали марки 

Ст3сп в чистовом блоке проволочной линии стана 400/200 ПАО «ДМК» 
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На рис. 7 показано окно программы для расчета параметров 

охлаждения проката на транспортере Стелмор. Погрешность расчета 

температуры составляет 37 С с надежностью 95 % (разброс 

экспериментально измеренных значений температуры проката на 

транспортере при одном режиме охлаждения составляет 25 С). 

 

Рис. 6 Окно программы расчета параметров охлаждения проката в 

установках WB3 и WB5 с учетом разогрева металла в десятиклетевом 

чистовом блоке стана 400/200 ПАО «ДМК» 

Разработанные модели целесообразно использовать для 

предварительного выбора количества охладителей в установках WB1-WB5 

при освоении нового размерного и марочного сортамента или 

существенном изменении (снижении) скорости прокатки. 

Проверка теоретических моделей формирования структуры и 

механических свойств арматурного проката, разработанных ранее в ИЧМ 

показала следующее. Прогнозирование механических свойств проката из 

сталей без микролегирования ванадием и ниобием (Ст3сп, Ст5сп, S355, 

Gr420) удовлетворительное – погрешность расчета предела текучести и 

временного сопротивления составляет 7 %, относительного удлинения - 

15 %. 

Параметры расчета
Радиус проката, мм 4,0

Радиус подката,мм 9,9

Расчетное количество слоев (n), шт 5

Скорость прокатки, м/с 70,00

Скорость подката, м/с 11,43

Коэффициент марки стали (Кст) 1,20

Диаметр форсунок, мм 18

Расход воды, м3/ч 108

Температура на входе в блок, С (Твх) 920

Теплопроводность, Вт/м/град 27,00

Температуропроводность, м2/с *10^6 5,6

Температура среды, С 20

УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОДКАТА

1 2 3 4 5

Номер установки WB3 WB5

К-во форсунок 3 3

Расстояние, м 8,8 1,89 8 1,89 42,7

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2*град) 0 16283 0 16283 0

Время, с 0,126 0,027 0,114 0,027 0,610

Средняя температура по сечению, С 1048 1039 1003 1002 969 962

Температура по слоям, С  (n+1)                1 1079 1063 1061 1050 1046 972

2 1074 1061 1058 1046 1043 970

3 1064 1052 1051 1034 1030 967

4 1048 1041 1039 1013 1008 963

5 1027 1030 1013 984 968 959

Температура поверхности                        6 1006 1026 865 966 819 956

Параметры

Рассчитать один

Рассчитать серию
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В тоже время, разработанные в ИЧМ математические модели не 

предназначены для прогнозирования микроструктуры и механических 

свойств проката из сталей, микролегированных ванадием и ниобием. 

Для арматурного проката № 8 и № 10 из стали марки 25 Г2С, 

легированной ванадием и ниобием, методом пошагового регрессионного 

анализа разработаны следующие статистические модели: 

- предел текучести: 

Т = 242exp(0,248+0,3С+0,098Mn+0,098Si+2,96V+4,37Nb); (5) 
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- временное сопротивление разрыву: 

В = 397exp(0,131+0,36С+0,072Mn+0,075Si+3,39V+5,38Nb); (6) 

 

- относительное удлинение непосредственно после прокатки: 

5 = 58-0,051В; (7) 

 

- относительное удлинение после вылеживания проката в течение 10-

14 дней (эмпирическая зависимость, используемая в теоретических 

моделях): 

5 = {13700(0,2+С)exp[-(0,2+С)/0,5](1+0,5Si
0,2

)(1+1,31Mn
0,25

)/В}
1,25

; (8) 

 

Отклонение расчетных данных от фактических с надежностью 95 % 

составляет: для предела текучести 50 Н/мм
2
; для временного 

сопротивления разрыву 90 Н/мм
2
; для относительного удлинения 9 %. 

Большие диапазоны отклонений обусловлены тем, что значения 

механических свойств существенно изменяются в зависимости от 

длительности временного интервала между прокаткой и проведением 

механических испытаний. 

Провели сравнительный анализ формирования фактических 

значений механических свойств при производстве бунтового арматурного 

проката №№8 и 10 класса прочности А500С из стали марки 25Г2С, 

легированной ниобием и ванадием. Фактическое содержание химических 

элементов в стали приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2 Содержание основных химических элементов в стали марки 

25Г2С промышленных партий арматурного проката 

Прокат 
Содержание химических элементов, % (масс.) 

C Mn Si V Nb 

№ 8 
0,20-0,24 

0,21 

1,45-1,53 

1,47 

0,40-0,50 

0,44 

0-0,121 

0,075 

0,020-

0,030 

0,023 

№ 10 
0,20-0,22 

0,21 

1,45-1,60 

1,47 

0,41-0,46 

0,43 

0,075-

0,084 

0,078 

0,020-

0,025 

0,021 

 

Приведенные данные показывают близкий химический состава стали 

арматурного проката № 8 и № 10. Отличие состоит только в большем 

диапазоне варьирования содержания ванадия в стали проката № 8. На 

рис. 8 и 9 показаны гистограммы распределения механических свойств 

проката (первичные испытания после прокатки), а на рис. 10 - 
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соотношение механических свойств арматурного проката № 8. После 

первичных испытаний непосредственно после прокатки примерно 20 % 

проката № 8 и 5 % проката № 10 не соответствовало требованиям 

стандартов к относительному удлинению. В основном это прокат с 

пределом текучести более 600 Н/мм
2
. 

 

 

 

 

Рис. 8 Гистограммы распределения механических свойств арматурного 

проката № 8 
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Рис. 9 Гистограммы распределения механических свойств арматурного 

проката № 10 

 

 

 

Рис. 10 Соотношение механических свойств арматурного проката № 8 

 

По холодному загибу (90 градусов, диаметр оправки 3d) не 

соответствовало 2 % проката. Как правило, это прокат с низким 

относительным удлинением. После повторных испытаний через 1-3 дня 

выход годного составил 98,5 %. Это обусловлено, прежде всего, 

увеличением пластических характеристик проката при вылеживании. 
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На рис. 11 показано суммарное влияние ванадия и ниобия в стали 

25Г2С на механические свойства арматурного проката № 8. Методом 

выборочного статистического анализа массивов данных по арматурному 

прокату № 8 было установлено, что влияние ниобия на прочностные 

свойства примерно в 1,5 раза выше, чем ванадия. Поэтому в качестве 

аргумента использовали показатель, равный сумме содержания в стали 

ванадия и ниобия, умноженного на коэффициент 1,5.  

Влияние углерода, марганца и кремния на механические свойства на 

порядок меньше, чем ванадия и ниобия. 

При анализе баз данных было установлено, что арматурный прокат 

№ 8, произведенный из заготовок МНЛЗ № 2 и прокатанных на ТЗС, 

характеризуется более высоким относительным удлинением (в среднем на 

2-2,5 %) по сравнению с прокатом из заготовок МНЛЗ № 1. При этом 

химический состав стали и уровень прочностных свойств близкие (табл. 3).  

 

 

 

 

Рис. 11 Суммарное влияние ванадия и ниобия в стали 25Г2С на механические 

свойства арматурного проката № 8 
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Таблица 3 Характеристика арматурного проката № 8, произведенного из 

заготовок МНЛЗ № 1 и № 2 (средние значения) 

МНЛЗ V Nb Т, Н/мм
2
 В, Н/мм

2
 5, % 

№1 0,0768 0,0222 546 804 16,7 

№2 0,0734 0,0219 541 789 19,0 

 

Следует отметить, что горячекатаный арматурный прокат из 

микролегированной стали имеет некоторые преимущества перед 

термоупрочненным прокатом из углеродистых сталей того же класса, в 

частности обладает большей энергией разрушения. Например, для проката 

класса А500 из стали 25Г2С, микролегированной ванадием и ниобием, 

произведение временного сопротивления на относительное удлинение (а 

этот показатель имеет тесную корреляционную связь с энергией 

разрушения) на 15 % выше, чем у термоупрочненного проката из стали 

Ст4сп (табл. 4).  

 

Таблица 4 Значения условного показателя энергии разрушения 

арматурного проката (произведения временного сопротивления на 

относительное удлинение) 

Арматурный прокат класса А500 
Значения В5 

миним. максим. среднее 

горячекатаный из стали 25Г2С, 

легированной ванадием и ниобием 
11620 22040 15200 

термоупрочненный из стали Ст4сп 11070 16390 13300 

 

Выводы. 

1. Установлено, что современное массовое производство 

арматурного проката в мотках классов прочности А400 и А500 в потоке 

непрерывных проволочных и мелкосортно-проволочных станов, как в 

Украине, так и за рубежом развивается по двум основным направлениям:  

 производство горячекатаного арматурного проката из 

низколегированных и микролегированных марок сталей;  

 производство термомеханически упрочненного арматурного 

проката из рядовых низкоуглеродистых и низколегированных марок 

сталей. 

2. Проведены аналитические исследования влияния химического 

состава стали, температурно-скоростных и деформационных режимов 

прокатки, режимов термообработки бунтового арматурного проката на 

структуру и механические свойства. Результаты расчетов этих параметров 

экспериментально подтверждены в ходе отработки технологии 

производства бунтового арматурного проката из низкоуглеродистых и 
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низколегированных марок сталей классов прочности А400-А600 в 

соответствии с требованиями ДСТУ 3760:2006. 

3. Совместно со специалистами ПАО «ДМК» разработаны, 

опробованы и внедрены в производство рекомендации по химическому 

составу стали и технологическим режимам производства арматурного 

проката в мотках № 6-16 классов прочности А400, А500 и А600 из стали 

марки 25Г2С, микролегированной ниобием и/или ванадием с реализацией 

процесса двухстадийного ускоренного охлаждения проката водой и на 

транспортере Стелмор. 

Литература 
1. Недогибченко А.И. Эффективный арматурный прокат в мотках класса 

В500 для железобетонных конструкций / А.И. Недогибченко, С.А. Матюхов, С.А. 

Вильдяйкин [и др.] // Метиз. – 2012. – № 11. – С. 19-21. 

2. Тихонов И.Н. Армирование элементов монолитных железобетонных 

зданий: пособие по проектированию / И.Н. Тихонов. – М.: ФГУП «НИЦ 

Строительство». – 2007. – 170 с. 

3. Мадатян С.А. Арматура железобетонных конструкций / С.А. Мадатян. – 

М.: Воентехлит, 2000. – 256 с. 

4. Высокопрочная арматурная сталь / [Кугушин А. А., Узлов И. Г., 

Калмыков В. В. и др.]. – М.: Металлургия, 1986. – 272 с. 

5. Арматурный прокат для железобетонных конструкций и изделий: 

Справочное пособие // Кривой Рог: СП «Мира», 2003. – 115с. 

6. Жучков С.М. Оптимизация расхода энергии при непрерывной сортовой 

прокатке / С.М. Жучков, А.П. Лохматов, Л.В. Кулаков. – К.: Наукова думка, 2008. – 

192 с. 

7. Жучков С.М. Управление температурным режимом непрерывной 

сортовой прокатки (Теоретические и технологические основы). Монография. / С.М. 

Жучков, Л.В. Кулаков, А.П. Лохматов. – М.: Теплотехник, 2008. – 144 с. 

8. Воробей С.А. Особенности расчета сопротивления деформации стали при 

непрерывной горячей прокатке / С.А. Воробей, Г.В. Левченко // Фундаментальные и 

прикладные проблемы черной металлургии: сб. научн. тр. ИЧМ. – Днепропетровск: 

Візіон. – 2003. – Вып. 6. – С. 191-196. 

9. Ноговицын А.В. Опыт прогнозирования структуры и механических 

свойств проката из углеродистых и низколегированных сталей на основе расчетных 

диаграмм изотермического распада аустенита / А.В. Ноговицын, С.А. Воробей, Г.В. 

Левченко // Пластическая деформация металлов. Коллективная монография. – 

Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. – 370 с. – С. 91-94. 

10. Жучков С.М. Комплексная математическая модель процесса сортовой 

прокатки и прогнозирования микроструктуры и механических свойств готового 

проката / С.М. Жучков, В.Г. Раздобреев, Д.Г. Паламарь [и др.] // Вестник 

Национального Технического Университета «ХПИ». – 2009. - №33. – С. 102-109. 

11. Раздобреев В.Г. Комплексная математическая модель процесса 

непрерывной прокатки и прогнозирования микроструктуры и механических свойств 

катанки / В.Г. Раздобреев, С.А. Воробей, Д.Г. Паламарь [и др.] // Обработка материалов 

давленим: сб. науч. тр. ДГМА. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №1. – С. 77-83. 
 

  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

369 
 

УДК 669.14.017: 620.18: 665-15-194.2 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПРОШИВНЫХ ОПРАВОК 

ТРУБОПРОКАТНОГО СТАНА  

 

С.В. Бобырь, Г.В. Левченко, Д.А. Богдан*, И.В. Донской* 

Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины 

*ПАО ИНТЕРПАЙП НТЗ» 

 

В качестве материала для изготовления прошивных оправок 

предложена сталь 25Х2М1Ф и новый режим их термической обработки. 

Это обеспечило повышение стойкости оправок на 116%  по сравнению со 

средним значением стойкости по базовым оправкам из стали 20ХН4ФА. 

 

Як матеріал для виготовлення прошивних оправок запропонована 

сталь 25Х2М1Ф і новий режим їх термічної обробки. Це забезпечило 

підвищення стійкості оправок на 116% в порівнянні з середнім значенням 

стійкості по базовим оправками зі сталі 20ХН4ФА. 

 

As a material for manufacturing piercing mandrels, steel 25X2M1F and a 

new mode of their heat treatment are proposed. This provided an increase in the 

stability of the mandrels by 116% compared to the average resistance value for 

the base mandrels of steel 20ХН4ФА. 

 

Проблема стойкости горячей формообразующей оснастки является 

комплексной и многоплановой задачей. Решение этой проблемы обеспечит 

снижение металло- и энергоемкости металлургического производства и 

требует синтеза металлургических, технологических, конструктивных и 

эксплуатационных разработок. 

Оправки прошивного стана работают при повышенных температурах, 

многократных теплосменах (нагрев и охлаждение), динамических 

нагрузках, а в ряде случаев и при значительном коррозионном воздействии 

обрабатываемого металла.  

Стали для изготовления прошивных оправок должны иметь высокую 

жаропрочность, теплостойкость, вязкость, сопротивление термической 

усталости (разгаростойкость), коррозионную стойкость 

(окалиностойкость). 

В настоящее время на ПАО «Интерпайп НТЗ», для изготовления 

прошивных оправок  широко применяется сталь 20ХН4ФА по ГОСТ 4543 

(таблица 1). На первом этапе работы было выполнено исследование 

структуры отработанных оправок из этой стали с различной стойкостью 
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(рис. 1). Оправка со стойкостью 85 проходов – производства НЗТО, со 

стойкостью 195 проходов – опытная. 

Таблица 1 Состав стали 20ХН4ФА 

Содержание химических элементов, % 

С Si Mn Cr Ni V Cu S P 

не более 

0,17-

0,24 

0,15-

0,37 

0,25-

0,55 

0,7-

1,1 

3,75- 

4,15 

0,10-

0,18 

0,30 0,025 0,025 

Микроструктура оправок  с пониженной стойкостью 

характеризовалась значительной неоднородностью и грубым выделением 

феррита (рис. 1 б, в) 

 Структура длительно отработанной  оправки состоял из однородной 

феррито-карбидной смеси с большим количеством дисперсных карбидов, 

определяющих ее свойства при высокой температуре (рис. 1 г). 

     
    а         б 

   
   в         г 

Рис. 1 Микроструктура оправок из стали 20ХН4ФА со стойкостью 5 

(а), 85 ( б),  132 (в) и 195 ( г) проходов 
Установлено, что прочность и стойкость оправок прошивных 

определяется не закалочными структурами, а структурами отпуска и 
наличием дисперсных карбидов в их структуре. Это влечет за собой 
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применение для их изготовления новых материалов и режимов их 
термической обработки. 

Известно, что сталь 25Х2М1Ф имеет более высокий уровень 
прочностных свойств при повышенной температуре и значит, может 
служить более эффективным материалом для изготовления прошивных 
оправок. Опытная партия оправок из этой стали испытана в 
трубопрокатном цехе ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ». 

Оправки из этой стали характеризовались  крупнодендритной 
структурой, что способствовало снижению их стойкости (рис. 2). Особой 
разнице в структуре оправок со стойкостью 70 и 200 проходов не 
отмечено, так как они были обработаны по одному режиму. 

Оправки из стали 25Х2М1Ф обеспечивали стойкость не ниже оправок 
из стали марки 20ХН4ФА в условиях неблагоприятных параметров работы 
прокатного оборудования. Дополнительным резервом повышения 
стойкости оправок из этой стали является применение более эффективного 
режима термической обработки. 

Существующий (базовый) режим термической обработки - 
окислительный отжиг - инструмента из этой стали включает нагрев и 

выдержку при высокой температуре – более 960С. В результате 

длительного высокого отжига при 960С происходило образование как 
отделимой, так и неотделимой окалины на поверхности оправки.  

Для разработки эффективного режима термической обработки 
оправок в условиях ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» был применен подход, 
основанный на введении дополнительной операции длительного отпуска 

при 550С в течение 5 часов с последующим охлаждением в масле. Время 

нахождения оправок при температуре отжига 960С было сокращено с 4,0 
часов до 1,5 часа. Опытные оправки взяты для испытаний в 
трубопрокатный цех, где выполнены замеры их твердости и стойкости 
(таблица 2).  

Таблица 2 Твердость и стойкость оправок прошивных ø64 мм из 

стали 25Х2М1Ф в сравнении со сталью 20ХН4ФА 

№ 

п/п 

№ оправки Твердость,  

НВ 

Стойкость, 

проходов 

1. 1Э 276 738 

2. 2Э 270 166 

3. 3Э 288 70 

4. 4Э 295 148 

5. 5Э 284 248 

6. 6Э 272 143 

7 41- 20ХН4ФА 244 56 

8 42- 20ХН4ФА 252 134 
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Стойкость оправок определяли при прошивке длинной трубной 

заготовки из ст. 20, 35, 45, 40Х и 17Г2Ф. 

Твердость и стойкость оправок, изготовленных из стали 25Х2М1Ф, в 

целом была выше твердости и стойкости оправок, изготовленных из стали 

20ХН4ФА, что можно объяснить большим их легированием молибденом и 

ванадием и выделением карбидов ванадия в процессе отпуска стали. 

Микроструктура оправки, обработанной по опытному режиму, была 

более дисперсной и однородной, чем обработанной по базовому режиму 

(рис. 2).  

       
     а     б 

Рис. 2 Микроструктура оправок из стали 25Х2М1Ф, обработанных 

по базовому (а) и опытному (б)  режиму. 

  

Таким образом, режим термической обработки оказывал 

значительное воздействие на структурное состояние стали и свойства 

инструмента горячей деформации - сопротивление абразивному износу 

при высокой температуре, повышенные термостойкость и вязкостные 

свойства.  

Новый режим термической обработки обеспечил повышение 

стойкости оправок из стали 25Х2М1Ф на 116% (220 проходов) по 

сравнению со средним значением стойкости по базовым оправкам 

диаметром 64 мм (102 прохода).  

 

Выводы. 

1. В качестве материала для изготовления прошивных оправок 

предложена сталь 25Х2М1Ф, обеспечивающая стойкость до 738 прошивок 

в условиях нормальной работы прокатного оборудования. 

2. Для прошивных оправок из стали 25Х2М1Ф разработан и 

опробован новый режим их термической обработки. Он обеспечил 

повышение стойкости на 116% (220 проходов) по сравнению со средним 

значением стойкости по базовым оправкам диаметром 64 мм (102 

прохода). 
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УДК 669 

 

СТРУКТУРНІ ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ 

 

Н.В. Козуб  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Порушення правильності в розташуванні часток, що складають 

структури реальних кристалів, тобто відхилення їх від ідеальної 

структури, породжують дефекти. Для дослідника дефект – це 

джерело інформації про події, що відбулись з даним кристалом. 

Кількість же і різноманітність дефектів залежать від умов 

зростання, розвитку та особливостей структури самого кристалу.  

 

Нарушение правильности в расположении частиц, составляющих 

структуры реальных кристаллов, то есть отклонение их от идеальной 

структуры, порождают дефекты. Для исследователя дефект - это 

источник информации о событиях, произошедших с данным кристаллом. 

Количество же и разнообразие дефектов зависят от условий роста, 

развития и особенностей структуры самого кристалла. 

 

Violation of the correctness in the arrangement of particles that make up 

the structures of real crystals, that is, deviations from the ideal structure, give 

rise to defects. For a researcher, the defect is a source of information about 

the events that occurred with this crystal. The quantity and variety of defects 

depend on the conditions of growth, development and features of the structure 

of the crystal itself. 

 

Інтерес до вивчення дефектів, їх природи і властивостей 

пояснюється все більш зростаючими вимогами до чистоти і досконалості 

кристалів, які використовуються в науці і техніці, оскільки багато 

властивостей залежать від тих чи інших дефектів. 

Класифікація дефектів заснована на геометричних ознаках. 

Виділяють чотири типи дефектів: точкові – нульмірні, лінійні – 

одномірні, поверхневі – двомірні і об‘ємні – тривимірні дефекти[1]. 

Точкові дефекти – це порушення структури в окремих точках 

кристалічного простору, малі у всіх трьох вимірах, локалізовані в 
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областях кристалу від одного до декількох атомних об‘ємів. Це 

найбільш поширений тип дефектів, пов'язаний з порушенням 

періодичності в структурах кристалів.  

 Точкові дефекти поділяються на вакансії (А) (рис. 1) – порожні, не 

зайняті атомами позиції структури і атомами впровадження (Б), 

розташовані між вузлами. Точкові дефекти викликають помітні 

спотворення кристалічної структури, пов‘язані зі зміщенням 

навколишніх атомів від їх «ідеальних» положень. 

 Лінійні дефекти – дислокації, ланцюжки вакансій і міжвузлових 

атомів – це порушення в структурі, малі у двох вимірах, але порівняно 

протяжні в третьому. 

 

 

Рис 1 Типи дефектів кристалічних структур 

(А) точкові дефекти – вакансія; (Б) міжвузлове впровадження атома; (В) 

лінійні дефекти – крайова дислокація; (Г) гвинтова дислокація 

 

 Головну роль серед дефектів цього типу відіграють дислокації, 

основними типами яких є крайова (В) і гвинтова дислокації (Г). 

дислокації останнього типу забезпечують незникаючу сходинку для 

спірального зростання за рахунок зсуву однієї частини кристала щодо  

іншої. Вісь N (рис. 1), навколо якої відбувається закручування шарів, 

називається віссю гвинтової дислокації, при цьому закручування може 

відбуватися, як за годинниковою стрілкою, так і проти неї.  

 Плоскі (двовимірні) дефекти – це кордон кристалічних зерен і 

двійників, блоків мозаїчних кристалів, міжфазові границі, дефекти 

упаковки, а також сама поверхня кристалу. Рельєф граней кристалу 
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буває дуже складним: висота сходинок сильно варіює як в макро-, так і в 

мікромасштабі. У першому випадку рельєф поверхні має виключне 

значення для утворення дислокацій, блоків, а також адсорбції 

домішкових атомів із зовнішнього середовища. 

Об‘ємні (тривимірні) дефекти – порушення структури, що 

включають макроскопічні асоціації точкових дефектів. 

Утворення дефектів – це реакція кристалів на зовнішній вплив. Щоб 

компенсувати цей вплив, зберігаючи свій фізичний і термодинамічний 

стан, кристал ускладнює свою структуру, що при досягненні певного 

рівню впливу виявляється більш вигідним, ніж повне руйнування 

зв‘язків або аморфізація речовини. 

Висновки 

Дефекти, які присутні в кристалах завжди, істотно впливають на ті 

чи інші фізичні властивості. При цьому концентрація дефектів залежить 

від температури: так при температурі абсолютного нуля кристал 

практично немає дефектів, то вже при кімнатні температурі один дефект 

припадає на 109 атомів, при Т=350 
о
С – на кожні 105, а при Т=650 

о
С – 

на кожні 102 атома. Отже, при вирощуванні кристалів можна 

цілеспрямовано змінювати їх фізичні властивості, вводячи певні 

домішки або змінюючи температурний режим кристалізації. 
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УДК 669 

 

ДЕФЕКТИ В БУДОВІ МОНОКРИСТАЛІВ ТУГОПЛАВКИХ 

МЕТАЛІВ 

 

Н.В. Козуб  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

 Реальні монокристалічні та полікристалічні тіла у своєму складі 

містять багато різного роду дефектів, які значно впливають як на 

кінетику протікання фізико-хімічних процесів, так і на фізичні 

структурно чуттєві властивості.  

 

Реальные монокристаллические и поликристаллические тела в своем 

составе содержат много разного рода дефектов, которые значительно 

влияют как на кинетику протекания физико-химических процессов, так и 

на физические структурно чувствительные свойства. 

 

The real monocrystalline and polycrystalline bodies in their composition 

contain many different kinds of defects, which significantly affect both the 

kinetics of the physical and chemical processes, as well as the physical 

structural sensory properties. 

 

 Дефекти кристалічної будови поділяють на точкові, лінійні та 

двомірні. Точкові дефекти розділяють на енергетичні (збуджені стани, 

надлишкові електрони, дірки, атомні вакансії, дефекти по Френкелю та по 

Шоткі, міжвузлові атоми). До лінійних дефектів відносяться дислокації, 

двомірні поля дислокацій, поверхні кристалів та дефекти пакування [1]. 

 Точкові дефекти на відміну від дислокацій відносять до рівноважних 

дефектів. Вакансії в кристалі стабільні при температурі вище абсолютного 

нуля і їх мольна доля експоненціально залежить від температури. До 

точкових дефектів відносять також домішки проникнення і заміщення, які 

є у твердому розчині. Як показує простий термодинамічний аналіз, 

розчинення домішки у кристалі завжди призводить до зменшення 

термодинамічного потенціалу і в наслідку до зниження термодинамічної 

стійкості фази при її очищенні. Таким чином, у процесі очищення 

матеріалу завжди буде проявлятись тенденція до його забруднення 

компонентами навколишнього середовища [2]. 

 Дислокації виникають у процесі росту кристалів та їх пластичної 

деформації. Розрізняють крайові та гвинтові дислокації. У реальних 
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кристалах частіше зустрічаються дислокації змішаного характеру. Енергія 

виникнення дислокацій складає 10…100 еВ. Густина розподілення 

дислокацій, які виникають у кристалах при вирощуванні із розплаву, 

суттєво залежать від умов росту. Оскільки дислокації є не рівноважними 

дефектами, вони виникають лише у наслідок нерівномірності умов 

вирощування. Дислокації можуть виникати як безпосередньо у процесі 

формування кристалу, так і при охолодженні його від точки плавлення до 

кімнатної температури. Вважають, що дислокації в кристалах, які 

вирощують з розплаву, виникають в результаті дії кількох механізмів: 

 термічних напружень; 

 напружень, зумовлених флуктуаціями складу твердої фази; 

 пересиченням кристалічної гратки вакансіями; 

 механічних напружень. 

Незалежно від роду напружень їх поява викликає пружну 

деформацію. Якщо ці напруження перевищують межу текучості, то 

проходить пластична деформація, яка приводить до появи дислокацій. 

Оскільки для металів межа текучості при температурах близьких до 

температури плавлення близька до нуля, а для ковалентних і іонних 

кристалів вона помітно відрізняється до нуля, однакові напруження 

викликають у металів більшу густину дислокацій ніж іонних та 

ковалентних кристалів. 

Як правило, незалежно від прискіпливості при вирощуванні 

монокристалів металу, обережності при обходженні з ними, вони мають 

дуже багато дислокацій. Таке ж скупчення дислокацій спостерігається у 

більшості іонних кристалів. Гомеополярні кристали більш ідеальні, 

звичайна техніка вирощування дає меншу густину дислокацій, у той час як 

при дуже прискіпливому контролі градієнта температур при охолодженні 

можна отримати на декілька порядків меншу кількість дислокацій. Така ж 

густина дислокацій може бути досягнута і в іонних кристалах, вирощених 

з особливою прискіпливістю, але це вже є швидше виключенням [3]. 

На практиці вирощування напівпровідникових монокристалів 

існують способи отримання бездислокаційних монокристалів [4]. В 

основному це малогабаритні монокристали, зокрема без дислокаційні 

монокристали кремнію та германію. 

До двомірних (поверхневих) дефектів відносять нерегулярні 

поверхні кристалів, поля дислокацій, дефекти упаковки. Своєрідним 

дефектом є так звана вільна поверхня кристалу. Її дефектність полягає у 

тому, що тут порушення неперервність гратки, проходить неперервний 

обмін атомами з навколишнім середовищем. Крім цього поверхні 

кристалів взагалі далекі від ідеальної будови. Різного роду порушення 

можуть розповсюджуватися з поверхні вглиб кристалу на декілька сотень 
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міжатомних відстаней. Поверхневі атоми є хімічно активні, внаслідок чого 

вільна поверхня покривається адсорбційним шаром. Такі дефекти можуть 

впливати на електричні властивості напівпровідникових кристалів. У 

випадку металічних або іонних кристалів вони суттєво впливають на 

механічні властивості. 

При вирощуванні із розплаву у металічних монокристалів 

спостерігаються різного роду види субструктур – смугаста, коміркова або 

волокниста, дендритна, стовпчаста, пошарова та інші. Однією з причин 

виникнення дефектів є присутність домішок у розплаві, що 

кристалізується. По мірі зниження температури кристала, що 

охолоджується проходить зменшення розчинності домішок проникнення у 

вольфрам. Надлишковий вуглець та кисень виділяються із твердого 

розчину у вигляді другої фази. Якщо охолодження проходить повільно, то 

всі надлишкові домішки встигають виділятися у вигляді другої фази. 

Частинки другої фази взаємодіють з дефектами кристалу – дислокаціями, 

вакансіями. В результаті цих процесів виникає субструктур високих 

порядків і дислокації пластичної деформації в середині субзерна. 

Кристал складається із мозаїки розорієнтованих областей субзерен 

або блоків. Орієнтація кристала у межах блоку постійна. Від блоку до 

блоку вона трішки змінюється. В залежності від кута розорієнтування 

виділяються блоки різних порядків. Згідно умовно прийнятій класифікації, 

субструктур монокристалів оцінюється трьома порядками блочності. У 

межах одного порядку субструктур характеризується деякими середніми 

розмірами блоків і їх розорієнтування. Величина блоків мозаїки залежить, 

як зазначалось вище, від умов росту: концентрацій домішок у розплаві, 

термічних напружень, дефектів затравок. На границях блоків виникають 

області з неправильним розподіленням атомів, які називаються мало 

кутовими границями. 

Висновки 

У зв‘язку з виключно сильним впливом домішок і кристалографічних 

дефектів на фізичні властивості монокристалів і кінетику фазових 

перетворень, контроль за їх концентрацією є одним із основних завдань. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ С 

ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

С. И. Семыкин к.т.н., с.н.с., Т. С. Голуб к.т.н., н.с., С. А. Дудченко н.с., 

В. В. Вакульчук м.н.с.  

Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины,  

г. Днепр 

 

За допомогою високотемпературного моделювання встановлена 

поведінка шлако-металевої ванни конвертера в за ходом продувки киснем, 

в тому числі в умовах накладення низьковольтного потенціалу до фурми й 

металевого розплаву. Встановлені  відмінності в характері поведінки 

ванни на включення / відключення потенціалу в залежності від періоду 

продувки плавки, а також відзначено меншу інтенсивність запиленості 

підфурменної області й виносів шлако-металевої емульсії в разі 

застосування низьковольтного потенціалу, особливо негативної 

полярності, що підводиться до фурми. 

 

 С помощью высокотемпературного моделирования установлено  

поведение шлако-металлической ванны конвертера по ходу продувки 

кислородом, в том числе в условиях наложения низковольтного 

потенциала к фурме и металлическому расплаву. Установлены 

принципиальные отличия в характере отклика ванны на 

включение/отключения потенциала в зависимости от периода продувки 

плавки, а также отмечено меньшая интенсивность запыленности 

подфурменной области и выносов шлако-металлической эмульсии в случае 

применения низковольтного потенциала, особенно отрицательной 

полярности, подводимой к фурме. 

 

The behavior of the slag-metal converter bath was determined during the 

oxygen blowing by  high-temperature simulation, including in the conditions of 

application of a low-voltage potential to the lance and metal melt. The principal 

differences of the reaction of the bath to the turn on/ turn off of the potential as a 

function of the smelting period have been established, and a lower dust intensity 

in the sublance area and slag-metallic emulsion discharges are noted in the case 

of low-voltage potential application, especially at negative polarity of potential 

on the lance. 
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 Постановка задачи. Не смотря на достаточно длительный период 

существования и всестороннего изучения кислородно- конвертерного 

процесса он обладает все еще достаточно большими резервами повышения 

технико-экономических показателей. Следовательно, научно-практические 

исследования, в частности методом высокотемпературного 

моделирования, направленные на использование этих резервов и решение 

главных задач – повышение эффективности производства и улучшение 

качества продукта являются сегодня актуальными и востребованными.  

В ИЧМ НАНУ проводятся работы по разработке рационального 

варианта метода воздействия низковольтного потенциала на кислородно-

конвертерную ванну, способствующего, как показали многочисленные 

промышленные опыты, улучшению целого ряда сопровождающих 

конвертирование процессов [1]. В связи с этим представляет интерес 

проведение исследований с целью выявления особенностей и характера 

поведения конвертерной ванны при наложение низковольтного потенциала 

по ходу продувки плавки для дальнейшей оптимизации дутьевого и 

шлакового режимов, что в итоге обеспечит снижение потерь металла при 

его продувке.  

Для проведения опытов была создана экспериментальная установка на 

базе 160-кг индукционной печи, дооборудованной фурменным четырех 

сопловым модулем (диаметр сопла 1,7 мм, угол наклона 14
о
), системой 

отвода дымовых газов и системой подвода низковольтного потенциала 

(рис. 1) [2].  

 

Рис.1 Функциональная схема проведения опытов:1- индукционная печь, 2- 

металл, 3-шлак, 4- фурма, 5- источник тока, 

6- выпрямитель, 7- медные кабели,8- контактный электрод, 9- пускатель, 

10- балластники, 11-регистрирующие приборы, 12- редуктор, 

13- ротаметр,14- баллон О2, 15- цифровой манометр, 16- видео камера 
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Методика экспериментов. В индукционной печи расплавляли 100-

120кг чугуна марки пл-2 с содержанием углерода 4,2-3,2 и нагревали до 

температуры порядка 1450- 1550 
о
С. После печь выключали и производили 

продувку расплава технически чистым кислородом. С началом подачи 

кислорода включали подачу от источника тока напряжения на фурму и 

погруженный в металлический расплав контактный электрод. Для 

формирования основного шлака на 1й минуте продувки производили 

присадку извести в количестве 2 кг с добавкой 0,12 кг CaF2. Было 

проведено 6 опытных продувок: две без воздействий и по две с 

наложением потенциала отрицательной полярности и положительной 

полярности на фурму и соответственно противоположной полярности на 

металлическую ванну (далее указывается полярность на фурме). Во время 

продувок низковольтный потенциал включали и выключали с интервалом 

40 сек. с целью определения реакции шлако-металлической эмульсии на 

внешнее воздействие. Оценка реакции ванны производилась как по 

визуальным данным и с помощью пирометра, так и по разработанной 

методике посекундного сканирования видеоматериала с использованием 

чувствительного фотоэлемента ФС-3, реагирующего на яркостные 

изменения видеокадра (базой являлась фактически замеренная пирометром 

температура высокотемпературной области и факела по ходу продувки). 

Оценивались: подфурменная высокотемпературная область (Т1); зона, 

окружающая высокотемпературную область (Т2); шлаковая фаза (Т3); 

футеровка, контактирующая со шлаковым расплавом (Т4); шлак на корпусе 

фурмы (Т5).  

Поскольку проведение горячих экспериментов непосредственно в 

индукционной печи по технологическим причинам было ограничено  как 

малыми удельными допустимыми расходами подаваемого кислорода на 

продувку металла, так и по причинам безопасности, продувку в печи могли 

осуществлять только до момента начала интенсивного процесса 

обезуглероживания металла, когда сталеплавильная ванна начинала 

интенсивно вспениваться, существенно увеличиваясь в объеме, что было 

недопустимо в индукционной печи. Как результат продолжительность 

продувки не превышала 2 – 3 минуты и конечное содержание углерода в 

металле к концу продувки не снижалось ниже 0,9 %. 

Обсуждение результатов. Плавки, проводимые с наложением 

низковольтного потенциала, отличались более ранним «зажиганием» и 

визуально меньшим выносом мелких капель шлако-металлической 

эмульсии. 

Анализ видеозаписей продувок по опытным вариантам выявил, что 

подведение отрицательной полярности потенциала к фурме визуально 

характеризовалось формированием «вязких» с высоким поверхностным 
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натяжением всплесков  на поверхности шлако-металлической эмульсии, 

практически без дробления на мелкие капли. Отрывающиеся объемы 

щлако-металлической эмульсии моментально принимали форму шара.  

При подведении положительной полярности потенциала к фурме 

выявлена динамика развития, подъема и разрыва укрупненных газовых 

пузырей, преимущественно локализующихся вокруг фурмы, с 

образованием «свищей» отходящих газов в виде округлых пятен на 

поверхности ванны. Схожие явления по поведению поверхности шлаковой 

фазы были установлены при проведении промышленных экспериментов 

[3]. 

Разрыв поверхности расплава газовыми пузырями СО сопровождался 

формированием мелких капель-брызг, которые являлись источником 

выноса металла и шлака. Наибольшее количество брызг отмечено на 

плавках без воздействий, особенно в начальный период продувки.  

Оценка усредненных показателей по температуре реагирующих фаз в 

подфурменной высокотемпературной области модели, выполненная с 

помощью яркостного пирометра, показала следующее.  Интегральная 

величина светимости анализируемой области ванны определяется как 

собственно температурой регистрируемого объекта, так и связана с 

запыленностью регистрируемого участка агрегата. Анализ по опытным 

вариантам показал: наиболее высокие показатели интегральной 

светимости были отмечены при подведении положительной полярности 

потенциала к фурме, по сравнению с вариантами без воздействий и с 

подведением отрицательной полярности к фурме. Это корреспондируется с 

заметным разогревом металла в данном варианте, зарегистрированном 

прямым методом -термопарой погружения (ТППР 6/30).  

В то же время, наиболее четкими и наглядными для понимания 

движения формируемых потоков были записи, полученные при 

подведении к фурме отрицательной полярности потенциала, визуально 

отличающиеся существенно меньшим уровнем запыленности отходящих 

газов. 

Минимальная яркость регистрируемых подфурменных участков 

отмечена на продувках без воздействий, что указывает на несколько 

меньшую температуру и большую степень запыленности отходящих 

дымовых газов.  

Анализ технологических и электрических параметров позволил 

установить следующее (на рис. 2 для примера показаны диаграммы 

изменения зарегистрированных характеристик при проведении продувки с 

потенциалом отрицательной полярности на фурме). Регистрация 

изменения давления кислорода перед соплами при неизменной его подаче 

позволила установить момент «затопления» наконечника фурмы в шлак 
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(на рисунке область А-А): начало подъема давления на графике 

соответствует моменту касания и погружения наконечника фурмы в шлак, 

а величина дополнительного приращения давления соответствует глубине 

погружения фурмы в шлак.  

 

Рис. 2 Диаграмма изменения показателей продувки и фотометрических 

данных различных участков сталеплавильной ванны при продувке с 

периодическим подводом отрицательной полярности потенциала. 

З.П.– период «зажигания» плавки, «Потенциал»- период действия 

низковольтного потенциала; РО2 – давление кислорода перед соплами, 

МПа х 10
-4

; I,А - сила тока в цепи фурма ванна, Ах0,05; температурно-

фотометрические показатели,
о
С:  

Т1 – в высоко-температурной области,  Т2  -  в зоне, окружающей 

высокотемпературную,  Т3  – на шлаке,  Т4 – на футеровке при контакте со 

шлаком, Т5- на шлаке, налипшем на корпусе фурмы. 

 

Отмеченный эффект обусловлен необходимостью преодоления 

кислородной струей гидростатического давления, создаваемого поднятым 

выше среза наконечника слоем шлака. Наиболее четко данный эффект 

проявился при отрицательной полярности на фурме, которая, как известно 

из предыдущих исследований, способствует наведению и подъему шлака 

[3]. Данный эффект подтверждается видео кадрами, причем пик подъема 

давления соответствует максимальному заглублению наконечника в шлак. 
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При положительной полярности потенциала противодавление  

шлакового расплава было менее выражено на диаграмме. Это связано с  

визуально зарегистрированным отталкиванием шлако-металлической 

эмульсии от наконечника фурмы при применении данного варианта, что 

способствует созданию свободного пространства для выхода газа с 

возможностью протекания процессов дожигания СО до СО2. 

 Фотометрический анализ видеоматериала показал на всех 

проанализированных участках волнообразное изменение температур по 

ходу продувки. Выявлен значительный перепад температур по ходу 

продувки между высокотемпературной и окружающей ее зоной (Т1 и Т2). В 

начале продувки это соответствует температуре первичной реакционной 

зоны, а в основной период отражает процесс дожигания СО до СО2. 

Периодическое отключение низковольтного потенциала выявило, что 

реакция шлако-металлической ванны на внешнее низковольтное 

воздействие (включение/отключение) зависит от периода продувки плавки. 

Так включение низковольтного потенциала в начальный период продувки 

– период окисления кремния, характеризовалось заметным подъемом 

температуры во всех исследуемых областях: наибольшие изменения 

отмечены в зоне, окружающей высокотемпературную, и на шлаке (перепад 

составляет примерно 1000 
о
С), а наименьшие изменения- на футеровке 

(перепад до 300 
о
С). В моменты выключения потенциала, не смотря на 

постоянную подачу кислорода, отмечен спад температуры: в большей мере 

в высокотемпературной области (при первом отключении до 500 
о
С), а в 

меньшей степени на фурме (до 300 
о
С). 

Повторное включение низковольтного потенциала уже в период 

начала окисления углерода, как показал график изменения давления 

кислорода перед соплами, привело к энергичному подъему шлаковой 

фазы, что характерно для данной полярности потенциала. Подтверждением 

этому также являются наиболее высокие значения силы тока в данный 

период за счет увеличения поверхности соприкосновения шлако-

металлической фазы с корпусом фурмы. Также в этот период продувки 

отмечено восстановление температурных условий.  

Второе отключение потенциала отразилось в большей степени на 

температурных показателях фурмы и футеровки, и практически не 

отразилось на температурах высокотемпературной и окружающей ее 

областях.  

Третье включение было отмечено некоторым приростом всех 

температурных показателей по зонам ванны, однако его уровень был 

значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами, что 

связано с вероятным ухудшением контакта в цепи фурма-ванна. Об этом 
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свидетельствует наиболее низкий и нестабильный уровень силы тока в 

данный период продувки.   

Выводы. Проведенные с использования методики 

высокотемпературного моделирования исследования поведения шлако-

металлической ванны при наложении низковольтного потенциала позволили 

получить следующие новые научные данные. Регистрация перепала давления 

кислорода перед фурмой при неизменном значении расхода позволяет 

контролировать процесс шлакообразования путем фиксации 

противодавления, создаваемого шлаковым слоем с момента подъема шлака 

до уровня наконечника фурмы, а величина дополнительного приращения 

давления отражает  глубину погружения фурмы в шлак, что особенно ярко 

проявляется в случае подведения отрицательной полярности. 

Покадровый анализ видео материала позволил установить, что 

наименьшим уровнем светимости, при невысокой температуре 

металлической ванны характерны плавки без воздействий, а наименьшей 

запыленностью и меньшим уровнем выноса шлако-металлических капель – 

плавки с подведением низковольтного потенциала отрицательной 

полярности. 

Также при дифференцированном анализе видеоматериала выявлен 

значительный перепад зарегистрированных температур по ходу всей 

продувки между высокотемпературной подфурменной и окружающей ее 

зонами, что в начале продувки соответствует температуре первичной 

реакционной зоны, а в основной период продувки отражает процесс 

дожигания СО до СО2 при раскрытии наполненных СО «свищей». 

Периодическое отключение низковольтного потенциала по ходу 

продувки металла выявило, что реакция шлако-металлической ванны на 

включение/отключение зависит от периода продувки. Включение и 

отключение потенциала в период окисления кремния характеризуется 

значительным подъемом и спадом температуры. В период начала окисления 

углерода включение вызывает энергичный подъем шлака с восстановлением 

уровня температуры предыдущего периода, с более инертной реакцией на 

отключение потенциала.  
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ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАВЛЕННЯ КУСКОВИХ 

ФЕРОСПЛАВІВ ПРИ ВВЕДЕННІ В КІВШ НА ВИПУСКУ ПЛАВКИ 
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Виконані розрахункові дослідження ефективності використання 

окремих марок феросплавів при введенні їх у ківш, що наповнюється на 

випуску плавки сталі з дугової печі. Встановлена доцільність подальшого 

використання спеціального програмного забезпечення у напрямку 

оптимізації умов і місця введення феросплавів з розширенням їх 

сортаменту  

 

Выполнены расчѐтные исследования эффективности использования 

некоторых марок ферросплавов при введении их в наполняемый ковш на 

выпуске плавки стали из дуговой печи. Установлена целесообразность 

дальнейшего использования специализированного программного 

обеспечения в направлении оптимизации условий и места ввода 

ферросплавов с расширением их сортамента  

 

Calculated studies of the effectiveness of the use of certain grades of 

ferroalloys when they are introduced into the filled ladle at the release of steel 

melt from an arc furnace are performed. The expediency of the further use of 

specialized software in the direction of optimizing the conditions and the 

location of the introduction of ferroalloys with the expansion of their assortment 

is established 

  

В останні десятиліття питання плавлення твердих добавок, що 

вводяться в рідку металеву ванну в процесі наповнення ковша (на випуску 

плавки з сталеплавильного агрегату) і під час наповнення виливниць 

металевим розплавом, розглядалися в працях В.А.Віхлевщука, 

І.О.Павлюченкова [1, 2], С.Є.Самохвалова [3-5] та інших вчених. У 

роботах [2, 4], зокрема, чисельним методом вивчалася кінетика плавлення і 

засвоєння металевою ванною B і Ti з кускових феросплавів ФБ6, ФБУ20 і 

ФТи30, які вводилися в ківш ємкістю 250т в процесі наповнення на 

випуску сталі з конвертера з одночасною продувкою аргоном через одну 

донну фурму з постійною витратою газу (60нм
3
/ч). Вивчався вплив 

фракційного складу добавки, моменту і місця її введення на поверхню 

ванни на ефективність використання феросплаву. При цьому 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

387 
 

враховувалися гідродинаміка і тепловий стан металевої ванни. 

Дослідженнями встановлено вплив розглянутих факторів на рівень 

використання добавок при симетричному падінні струменя металу в ківш. 

У статтях [6, 7] автори відмовилися від прийнятих в попередніх 

роботах спрощень, що зажадало вдосконалення програмного продукту і 

дозволило змінити розрахункову область з половини ковша до повного 

обсягу ванни. Була врахована можливість, по-перше, проведення продувки 

через несиметрично розташовані дві і більше донні фурми, а по-друге, 

дозволяла проводити дослідження для варіанта (при необхідності) ще й 

верхньої продувки. Дослідженнями гідродинаміки і теплового стану 

ковшів, що наповнюються, ємкістю 60т і 250т без і з донною продувкою 

при різних витратах аргону підтверджено сприятливий вплив продувки на 

ефективність перемішування і гомогенність ванни по температурі. 

Метою досліджень було подальше удосконалення чисельної 

програми, що забезпечило можливість врахування несиметричного падіння 

струменя металу з плавильного агрегату при наповненні ковша, а також 

наявність шлакового шару в ванні для оцінки ефективності використання 

добавок, що вводяться у ківш. 

Для процесу наповнення ковша вдосконалена математична модель і її 

комп‘ютерна реалізація (програма KINETIC) дають можливість 

встановлювати місце падіння струменя сталі. На поверхні розплаву 

враховано наявність шлаку з усередненою товщиною, який впливає на рух 

і плавлення домішки під час підвищення рівня металу.  

Математична модель динаміки металевого розплаву побудована, 

виходячи з наступних наближень: 

 Струмінь розплаву падає в заданому місці вертикально, ламінарно і 

має форму циліндра. 

 Дзеркало металевого розплаву є плоским і піднімається з постійною 

швидкістю до визначеної висоти. 

 Розплав, рух якого прогнозується, має циліндричну форму. 

 Металевий розплав є нестисливим в‘язким однорідним суцільним 

середовищем. 

 Впливом простірного поля домішки на швидкість розплаву 

нехтується. 

 Газ рухається відносно розплаву з постійною швидкістю спливання. 

 

У розрахункових дослідженнях були використані такі вихідні умови. 

Ковшова ванна має циліндричну форму, діаметром 2,22м і висотою 2,25м, 

що аналогічно об‘єму рідкого металу у практично використовуваному 

ківші ємкістю 60т на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (ПрАТ «ДСС»). Час 

випуску металу з електродугової печі в розрахунках приймається 
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відповідно промисловим умовам, і становить 3-7 хв. Причому найкоротша 

тривалість наповнення ковша у розрахунках приймається при діаметрі 

струменя 0,250м (дорівнює приблизно діаметру льотки), а найбільш 

тривале наповнення буде при діаметрі 0,164м суцільного перетину 

(програмна вимога не допускає газо-металевий струмінь). Розрахунок 

ведеться без переміщення струменю рідкого металу, хоча у виробничих 

умовах він спочатку падає на посилення футерівки у бійній її частині, а 

потім поступово переміщується десь поблизу центральної частини. Під час 

наповнення ковша здійснюється продування металу аргоном. У 

виробничих умовах витрати аргону відповідають «байпасному режиму» 

через донну фурму, залишаються незмінними до кінця випуску і тривають 

декілька хвилин після наповнення ковша. У розрахунках такі витрати 

приймаються на рівні 300л/хв з збереженням відповідних умов і місця. 

розташування фурми.  

На рис. 1 наведені варіанти місць введення вищеназваних феросплавів 

у металеву ванну ковша, що наповнюється.  

 
 

Рис. 1 Схема введення феросплавів (ФМн78, ФС65 і МнС17) у металеву 

ванну ковша, що наповнюється з одночасним продуванням аргону через 

донну фурму. Позначення: Ф – місце розташування фурми у днищі УКП;  

С - струмінь металу; К0, К90, К180 – варіанти місць введення феросплавів. 

 

Момент введення феросплавних добавок у численних дослідженнях 

приймали при наповненні ковша на третину об‘єму від повного (тобто 

20т). Варіанти місць введення феросплавів: біля «аргонного ока» на шлако-

металеву поверхню (поблизу фурми – 0° - К0), у діаметрально-протилежній 

стороні (180°-К180), перпендикулярно центру (90°- К90). Ці місця 
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розташовані на радіусі приблизно 1м. Температуру шлакового і металевого 

розплавів при наповненні ковша приймали на рівні 1600°С. Діаметр 

феросплавних добавок (фракцію) вибрали 100мм.  

Спочатку вивчали результати чисельних досліджень по 

гідродинамічному стану ковшової ванни. Гідродинамічний стан шлако-

металевого розплаву в ванні ковша, що наповнюється, вказаний на рис. 2 і 

3. На рис. 2 низхідні потоки металу пов‘язані з місцем падіння струменю 

метала при випуску його з електродугової печі. Швидкість падіння металу 

(2,9 м/хв) обумовлена потенційною енергією і залежить від висоти падіння. 

У початковий період (на рис.2, поз. 1а і 2а) швидкість низхідних потоків 

металу в ківші відносно велика і вони досягають його днища, а потім (на 

рис.2, поз. 1б і 2б) зменшуються. Висхідні потоки у цей період незначні і 

набирають швидкість при наповненні. Можливо це обумовлено 

знаходженням продувної фурми поблизу струменя металу.   

Наповнення ковшу металом (рис. 3) сприяє зменшенню швидкості 

висхідних потоків. Це обумовлено тим, що при продуванні на початку 

наповнення металом ванни може відбуватися «аргонний пробій», коли газ 

виходить на поверхню без феродинамічного опору вузькоспрямованим 

турбулентним вихором (з незначним впливом на перемішування). При 

збільшенні висоти наповнення ковша вищевказаний опір має вже значну 

величину і висхідні потоки гальмуються завдяки більшій участі в 

перемішуванні. 

Поведінка (вітання) феросплавних добавок марок (ФМн78, ФС65 і 

МнС17) в розглядаємих умовах аналогічна поведінці цих добавок у 

наповненому ковші при обробці шлако-металевого розплаву на установці 

«ківш-піч». Розрахункова програма KINETIC дозволяє візуально 

спостерігати досліджуваний процес.  Шлак при наповненні рідким 

металом ківша має суцільну поверхню, окрім місця над фурмою, і не 

захоплюється низхідними потоками струменя в об‘єм ванни. 

Феромарганець (ФМн78) відразу занурюється, як тільки пройде шар 

шлаку, опускається до донних шарів металевої ванни, може підійматися на 

поверхню ванни, коли потрапляє у висхідні потоки біля фурми або в 

місцях їх зосередження. Феросиліцій (ФС65) після падіння занурюється і 

відразу спливає, потім ще декілька раз занурюється і спливає, поки не 

розташується на межі розділу фаз шлак- метал з малою площею контакту 

до металевої фази. Феросилікомарганець (МнС17) в решті решт 

розташується аналогічно феросиліцію, тільки з більшою площею контакту 

з металом завдяки більшій густині.   

На другому етапі чисельних досліджень проводилась оцінка кінетики 

плавлення феросплавів, результати яких представлені у табл. 1. 
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Рис. 2 Контурні діаграми розподілу вертикальної складової швидкості 

металевого розплаву при наповненні ковшової ванни ємкістю 60т на 2/9 

(а), 4/9 (б) і 8/9 (в) частини від повної. Площина перетину проходить через 

вертикальну вісь (штрих-пунктирна лінія) і струмінь металу. Час 

наповнення складає 180с (1) і 360с (2). Витрати аргону – 300л/хв. 
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Рис. 3 Площина перетину проходить через вертикальну вісь (штрих-

пунктирна лінія) і фурму. Все інше - аналогічно рис. 2. 
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Таблиця 1 Кінетика плавлення феросплавів та усереднення розплаву 

під час наповнення ковша ємкістю 60т (ПрАТ «ДСС») 

 

Момент 

введення 

феросплаву, с 

Тривалість 

наповнення 

ківша, с 

Тривалість 

плавлення 

корочки, с 

Тривалість 

плавлення 

феросплаву, с 

Коефіцієнт 

варіації, % 

1 2 3 4 5 

ФМн78, 0° 

60 180 51,01 140,78 2,70* 

80 240 47,87 139,81 2,40 

100 300 54,23 145,56 4,30 

120 360 60,12 147,46 2,79 

140 420 49,41 140,81 1,54 

ФМн78, 90° 

60 180 54,27 142,83 1,40* 

80 240 52,91 142,55 1,02 

100 300 53,02 141,72 0,44 

120 360 52,31 141,53 0,36 

140 420 53,31 141,39 0,29 

ФМн78, 180° 

60 180 59,29 147,28 4,3* 

80 240 58,76 146,16 1,55 

100 300 59,04 146,62 1,20 

120 360 59,37 146,99 0,66 

140 420 59,20 146,90 0,36 

ФС65, 0° 

60 180 32,43 134,59 3,27* 

80 240 32,15 134,49 1,02 

100 300 35,07 135,68 0,48 

120 360 31,56 135,21 0,22 

140 420 32,27 135,23 0,11 

ФС65, 90° 

60 180 32,33 136,41 1,01* 

80 240 32,33 136,44 0,82 

100 300 37,46 141,52 0,32 

120 360 32,07 138,27 0,23 

140 420 32,91 141,22 0,19 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

ФС65, 180° 

60 180 32,36 136,71 4,70* 

80 240 32,26 136,44 1,02 

100 300 35,20 138,74 0,49 

120 360 31,94 137,81 0,43 

140 420 32,84 141,12 0,37 

СМн17, 0° 

60 180 48,09 104,23 3,93 

80 240 48,37 106,79 2,60 

100 300 51,61 109,38 1,67 

120 360 52,91 111,14 1,07 

140 420 55,08 112,21 0,79 

СМн17, 90° 

60 180 49,69 105,19 2,67 

80 240 54,17 110,77 0,91 

100 300 57,60 113,95 0,71 

120 360 56,62 105,84 0,43 

140 420 58,28 115,85 0,18 

СМн17, 180° 

60 180 54,19 113,26 8,34 

80 240 54,26 112,77 3,08 

100 300 58,07 115,68 2,05 

120 360 58,36 115,99 0,95 

140 420 58,45 116,09 0,37 

*
)
 У момент розплавлення феросплаву 

 

Аналіз даних наведених у табл.1 свідчить, що тривалість плавлення 

феросплавів має невелике відхилення (коефіцієнт варіації становить до  

4,5 %) незалежно від тривалості наповнення ковша і місця їх введення. 

Причому закінчення плавлення ФМн78 і ФС65 при найменшій тривалості 

наповнення металом ківша (180с) відбувалося ще після завершення 

наповнення (тривало ще приблизно 28с для ФМн78 і 17с для ФС65). 

Тривалість плавлення металевої корочки у феромарганця ФМн78 

становить від 33 до 42% від тривалості плавлення феросплаву, у 

феросиліція ФС65 і феросилікомарганця МнС17 вона становить біля 25%.  

Досягненню більш глибокого усереднення розплавленої добавки 

феросплаву сприяє збільшення тривалості наповнення ковша металом.  
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Висновки 

 

1. Чисельно оцінені тривалість плавлення та засвоєння кускових 

феросплавів (ФМн78, ФС65, МнС17) при введенні в ківш, що 

наповнюється, в залежності від тривалості випуску металу з 

електродугової печі та місця їх вводу. 

2. Дослідження у напрямку оцінки впливу порційного введення 

більшого сортаменту феросплавів і місця їх вводу в ковші різної ємкості, 

що наповнюються, в залежності від ступеню їх наповнення та інших 

чинників впливу тривають з одночасним удосконаленням програмного 

продукту. 
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УДК 669.187–194.52:001.73  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛЕГИРОВАНИЯ 

СТАЛИ АЗОТОМ 

 

Ю. А. Бубликов, Г. А. Поляков, С. Н. Подгорный  

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 

 

Проаналізовано існуючі методи легування азотом залізовуглецевих 

розплавів в промислових умовах. Вивчено механізми асиміляції азоту 

металевим розплавом в залежності від виду застосовуваного азотоносія і 

технологічних факторів. Наведено принциповий підхід у складанні 

залежностей дозволяють визначити розчинність азоту в металевому 

розплаві на підставі термодинамічних величин і концентрації легуючих 

елементів. 

 

Проанализированы существующие методы легирования азотом 

железо–углеродистых расплавов в промышленных условиях. Изучены 

механизмы ассимиляции азота металлическим расплавом в зависимости 

от вида применяемого азотоносителя и технологических факторов. 

Приведен принципиальный подход в составлении зависимостей 

позволяющих определить растворимость азота в металлическом 

расплаве на основании термодинамических величин и концентрации 

легирующих элементов.  

 

The existing methods of nitrogen doping of iron-carbon melts in industrial 

conditions are analyzed. Mechanisms of nitrogen assimilation by a metallic melt 

are studied depending on the type of nitrogen carrier used and technological 

factors. A principled approach is presented in the derivation of the dependences 

allowing one to determine the solubility of nitrogen in a metallic melt on the 

basis of thermodynamic quantities and the concentration of alloying elements. 

 

Введение 

В настоящее время металлурги уделяют особое внимание азоту, как 

перспективному легирующему элементу, для производства как 

коррозионностойких высокохромистых сталей так и низколегированных 

конструкционных сталей с карбонитридным упрочнением. При этом в 

первом случае азот вводят в качестве аустенитообразующего элемента, что 

позволяет экономить часть дорогостоящего никеля и заменить его на более 

доступный марганец. В то время как его применение в качестве 

микролегирующего элемента в низколегированных сталях с 
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карбонитридным упрочнением позволяет снизить степень легированности 

такими элементами замещения как марганец, хром, никель при 

незначительном удорожании на ввод низких концентраций 

нитридообразующих металлов (титан, ванадий, ниобий) не превышающее 

сотых долей массового процента. В обоих случаях положительный эффект 

достигается за счѐт значительного повышения прочностных свойств, при 

сохранении эксплуатационных характеристик. 

Использование азота в качестве легирующего по сравнению с 

углеродом и другими упрочняющими элементами ограничено. Это связано 

с относительно большей технологической сложностью его введения в 

металл. Процесс может осуществляться либо твердыми высокоазотистыми 

материалами в процессе плавки или в ковше, либо из газовой фазы с 

применением внепечной обработки или методов специальной 

электрометаллургии. Схематически это отображено на рис. 1. 

ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ АЗОТОМ

Легирование твердыми 

азотсодержащими 

материалами

Внепечное 

легирование из 

газовой фазы 

Методы 

специальной 

электрометаллургии 

Азотсодержащим

и ферросплавами
Высокоазотистые 

лигатуры на основе 

базовых ферросплавов 

Азотирование в 

жидком 

состоянии 

N ≤ 3%

Азотирование в 

твердом 

состоянии 

N = 4 – 8%

СВС метод

N ≥  10%

Высокоазотистые 

органические 

материалы

(карбамид, меламин и др.)

ГКР

АОД

ВОД

Печь 

ковш

 
2N атм.P P 

При   
2N

P

При   
2N

P

 

Рис. 1 Промышленные способы легирования стали азотом 

Предпочтительность того или иного метода введения азота в жидкую 

сталь во многом определяется экономической целесообразностью, 

назначением и конечным содержанием азота в стали. 
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Анализ литературных данных и постановка проблемы 

Методы специальной электрометаллургии применительно к 

производству азотсодержащих сталей можно классифицировать по 

величине давления газовой фазы в агрегатах, в которых происходят 

процессы легирования и получения слитка:  

– при атмосферном давлении: продувка жидкого металла в ковше [1], 

вакуум и газокислородное обезуглераживание металла [2], 

электрошлаковый [3] плазменно–дуговой [4,5] и дуговой шлаковый 

переплав (ДШП) [6,7];  

– при давлении ниже атмосферного: вакуумный дуговой (ВДП) [8] и 

плазменно–дуговой переплавы (ПДП) [4,5,8];  

– при повышенном давлении (до 12МПа) – разливка под давлением 

[9], плазменно–дуговой переплав [4,5], электрошлаковый переплав [10] 

электрошлаковый обогрев жидкого металла под давлением (ЭШОД) [11], 

дуговой шлаковый переплав под давлением (ДШПД) [12] и индукционная 

плавка под давлением [9, 13]. 

Применение специальной электрометаллургии предусматривает 

использования дорогостоящего и относительно сложного оборудования, 

что находит применение только при производстве высоколегированных 

сталей и сплавов особо ответственного назначения, главным образом 

коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных, в которых содержание 

азота может достигать 1 % мас. Эти экономические ограничения и 

область применения распространяются и на методы газо–, аргоно–, и 

вакуумкислородного рафинирования (ГКР, АКР и ВКР, соответственно 

[14–16]). 

Агрегаты печь–ковш главным образом предназначены для внепечного 

рафинирования низколегированных сталей от серы и кислорода, доводки 

стали по химическому составу и температуре и в меньшей мере 

приспособлены для легирования металла азотом из газовой фазы. Их 

установка, безусловно, необходима в специализированных 

электросталеплавильных и конвертерных цехах, основной продукцией 

которых является непрерывнолитая заготовка. Данные о их использовании 

в литейных цехах в литературе отсутствуют. Соответственно выплавка 

низколегированных конструкционных сталей с карбонитридным 

упрочнением сегодня может быть реализована только на базе твердых 

высокоазотистых материалов, в качестве которых могут использоваться 

азотированные ферросплавы (табл. 1) и азотсодержащие вещества 

(карбамид, меламин, цианистые соединения и др.). 

Одним из традиционных способов является применение 

азотированных ферросплавов, благодаря которому достигается:  

- высокое и стабильное усвоение как азота, так и основных элементов 
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базового ферросплава;  

- возможность применения азотированных ферросплавов во всех 

действующих сталеплавильных цехах без какого либо дополнительного 

оборудования для ввода.  

В работе [17] установлено, что при попадании твѐрдых ферросплавов 

в жидкую сталь сначала происходит намораживание стальной корочки на 

поверхности кусков ферросплава, а затем плавление этого слоя и 

достижения тела ферросплава, усвоение которого в дальнейшем протекает 

по механизмам плавления и растворения. 

Что касается первого из указанных процессов, то он зависит в первую 

очередь от теплопроводности ферросплава – чем больше 

теплопроводность, тем толще намороженный слой. Скорость же 

растворения ферросплава, по–видимому, определяется температурой его 

плавления и фракцией. 

Таблица 1 Стандартные азотированные ферросплавы, производимые 

в странах СНГ 

Тип сплава 
Нормативная 

документация 

Химический состав, % мас. 
Область 

применения Сr Mn (V) N Si C 

не менее не более 

Феррохром  

ФХН 100 

ФХН 200 

ФХН 400 

ФХН 600 

ГОСТ 4757 

 

60 

65 

65 

60 

 

– 

– 

– 

– 

 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

0,06 

0,06 

0,06 

0,03 

Все хромистые 

стали с низким 

содержанием 

марганца 

Ферромарганец 

ФМн–ПЛ 

ФМн–СП1 

ФМн–СП2 

ДСТУ 3547 

 

– 

– 

– 

 

80 

78 

78 

 

1,5 

4,0 

4,0 

 

2,0 

2,0 

2,0 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

Марганец 

содержащие  

стали 
Мн87Н6 

Мн89Н4 

Мн91Н2 

Мн92Н2 

ГОСТ 6008 

 

– 

– 

– 

87 

89 

91 

92 

6,0 

4,0 

2,0 

6,0 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Ферросилико–

марганец   

СМн7Н 

СМн5Н 
ТУ–14–144–

63–92 

  

 

60 

60 

 

 

7,0 

4,0 

 

 

9–17 

9–17 

 

 

3,5 

3,5 

Низколеги-

рованные 

конструкци-

онные, инстру-

ментальные 

стали 

Феррованадий 

ФВдН2 

ФВдН4 

ФВдН6 

ФВдН8  

ФВдН10 

ТУ–14–5–

122–80 
– 

 

(34) 

(33) 

(33) 

(32) 

(32) 

 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10 

 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Низколеги-

рованные 

конструкционные 

стали с 

карбонитридным 

упрочнением 
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Цель и задачи исследования 

Целью работы является определение рациональных способов 

введения азота как легирующего элемента в сталь в промышленных 

условиях Украины с сохранением высоких прочностных и 

эксплуатационных характеристик при условии снижения себестоимости 

конечного продукта. 

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- обоснована перспективность введения азота как легирующего 

элемента; 

- рассмотрены основные способы введения азота в расплав для 

обеспечения необходимых характеристик; 

- выявлены аналитические зависимости, позволяющие определить 

количественные и качественные показатели ввода азота; 

- рекомендованы наиболее рациональные технологии производства 

азотосодержащих сталей с учетом конкретных условий. 

 

Применение азотсодержащих материалов для легирования сталей 

Теплофизические свойства азотированных ферросплавов таковы, что 

обеспечивают сравнительно быстрое их усвоение металлической ванной. 

Так они обладают пониженной теплопроводностью из-за пористой 

структуры и имеют невысокую температуру плавления из-за высокого 

содержания азота. Однако это не обеспечивает полное усвоение азота 

металлической ванной. 

Механизм перехода азота из ферросплавов, где он находится в виде 

нитридов, в жидкий расплав может осуществляться после диссоциации 

либо непосредственно в металлическую фазу, либо с преимущественным 

образованием газовой фазы и дальнейшей ассимиляцией ее металлом по 

реакции (1). Можно предположить, что первый механизм легирования 

металлической ванны азотом обеспечивает более полное его усвоение 

металлической ванной, в то время как растворимость образовавшегося 

газообразного азота зависит от многих кинетических факторов и редко 

достигает больших величин. 

Растворение азота в стали любого химического состава через газовую 

фазу описывается реакцией: 

   NN 
2

21 .       (1) 

Константа равновесия которой имеет вид: 

2
1

2
1)1(

22

][

N

N

N

N

P

fN

P

a
K


 ,      (2) 
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где 
N

a  – активность азота в стали; 

2NP – парциальное давление азота; 

][N – равновесное содержание азота в стали; 

Nf – коэффициент активности азота в стали. 

 

В расчетах приняли температурную зависимость константы 

равновесия для чистого железа, полученную Пельке и Эллиотом [18]:  

 

25,1
188

lg 
T

K Fe

N
.     (3) 

 

По известному уравнению Вагнера [19] коэффициент активности 

азота при постоянной температуре является функцией концентрации 

легирующих элементов, математическое выражение которой описывается 

рядом Тейлора: 

 

       

















ni

i

ni

N

ni

i

i

N

ni

i

i

N

ni

i

i

NN
imiqirief

11

3

1

2

1

%%%%lg  ,  (4) 

 

где  i%  – концентрация i–го элемента в стали; 
i

N

i

N

i

N qre ,, – параметры взаимодействия азот-легирующий элемент 

первого, второго, третьего порядков при t = const. 

Многочисленными работами [4, 20–22 и др.] показано, что для 

низколегированных сталей сходимость ряда (4) обеспечивается уже 

первым слагаемым, т.е. с учетом параметров взаимодействия только 

первого порядка, численные значения которых по обобщенным данным 

[22,23] приведены в табл. 2. В этом случае из (2)–(4) в общем виде 

получим: 

 

   
2

lg
2

1%25,1
188

lg
1

N

ni

i

i

N
Pie

T
N  





.   (5) 

 

Таблица 2 Значения параметров взаимодействия первого порядка       

( i

Ne ) при 1873К 

Элемент C Ni Si Mn Cr Nb Al V Ti 

i

Ne  0,130 0,010 0,047 – 0,020 – 0,047 – 0,065 – 0,084 – 0,10 – 0,63 
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Для легированных и высоколегированных сталей, в которых 

содержание основных легирующих элементов превышает 10 %, 

необходимо учитывать не только параметры взаимодействия первого, 

второго и третьего порядка, но и их температурные зависимости. Это 

позволяет значительно повысить точность расчетов. Например, для хрома 

[24] найдены зависимости параметров взаимодействия трех порядков в 

широком диапазоне температур. Эти зависимости представлены 

уравнениями: 

 

058,0
187


T

eCr

N
                                                          (6) 

 

0012,0
21,2


T

r Cr

N
                                                       (7) 

 

6

2

105,6
1032,1 







T

qCr

N
                                             (8) 

 

Из табл. 2 видно, что все нитридообразующие элементы, начиная от 

марганца, имеют отрицательную величину параметра взаимодействия, и 

как следует из выражения (5), увеличивают растворимость азота в жидкой 

стали, что иллюстрируется рис. 2 построенным для бинарных систем Fe–

Me. 

 
 

Рис. 2 Растворимость азота в бинарных системах Fe–Mei при 1873 К 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

402 
 

 

Однако это некорректно по отношению к элементам, которые 

образуют нитриды уже в жидкой стали например титану, который даже 

при относительно малой концентрации в стали образует нитрид TiN, 

термодинамически устойчивый при температурах, существенно 

превышающих реальные температуры плавки. Соответственно в системах 

железо-титан-азот растворимость последнего будет определяться не только 

реакцией (1), а и равновесием реакции образования-диссоциации нитрида: 

 

   
тв

TiNNTi  ,                  (9) 

 

     
NNTi

fNTiaa
K







11
9

,             (10) 

 

Численное значение константы 
(9)K  для тройной системы определяли 

из табличных данных [25] для реакций (1), (11) и (12) 

 

 
твтв

TiNNTi 
2

1 ,          (11) 

 

 TiTi
тв
 .            (12) 

 

В соответствии с законом Гесса имеем: 

 

)12()1()11()9(
lglglglg KKKK  .         (13) 

 

C учѐтом параметров взаимодействия первого порядка после 

несложных алгебраических преобразований даѐт выражение для расчета 

равновесной концентрации азота в стали с титаном: 

 

         

     TiTiCr

AlMnSiC
T

N

lg53,0047,0

028,002,0047,013,04,6
19772

lg




       (14) 

Представленные на рис. 3 результаты расчетов по уравнениям (5) и 

(14) показывают, что при остаточном содержании титана 0,002% мас. в 

низколегированных сталях с содержанием углерода 0,08–0,025%, 

кремния 0,9–0,4 % и марганца 0,5–1,2 % (стали 10САТЮ и 20ГЛ) 

растворимость азота в расплаве контролируется реакцией (9). Это 

обуславливает возможность образования нитридов титана в жидкой стали 

в области выше граничных кривых.  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

403 
 

 
 

Рис. 3 Взаимодействие азота с титаном в жидкой стали при 1873 К:  

                   – сталь марки 10САТЮ                   – сталь марки 20ГЛ 

– реальные содержания азота в сталях с карбонитридным 

упрочнением 

На усвоение азота металлической ванной большое значение имеет 

состав металлического расплава и ряд технологических факторов, к 

которым относятся: 

- температура процесса легирования стали азотом; 

- степень насыщенности стали азотом относительно достижения 

растворимости; 

- теплофизические свойства и состав ферросплавов; 

- интенсивность перемешивания. 

Процессы получения азотированных ферросплавов связаны с 

необходимостью дополнительного металлургического передела, 

включающем измельчение, азотирование и спекание, что приводит к 

значительному удорожанию материала и соответственно стали. 

Производство всех представленных в табл. 1 ферросплавов на 

территории постсоветского пространства осуществлялось в условиях 

Запорожского (Украина), Аксузского (Казахстан), Челябинского (Россия) и 

Зестафонского Грузия) ферросплавных заводов. Однако с середины 90–х 

годов и сегодня поставляется главным образом только за счет импорта из 

КНР. 
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В последнее время появились публикации о производстве 

азотированных ферросплавов и нитридов промышленной чистоты методом 

СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Сущность 

этого метода [26] заключается в инициировании нитридообразования с 

помощью локального нагрева участка шихты, в состав которой входят 

высокоазотистые органические добавки, а затем, благодаря высокому 

тепловому эффекту процесса, он распространяется самопроизвольно во 

всем объеме шихты. Метод СВС подобен алюмотермическому методу 

производства чистых металлов и ферросплавов в том числе и 

азотированных, но аппаратурно значительно сложней и пока находит 

ограниченное применение. 

Более доступный газообразный азот, которым продувают 

высоколегированные железоуглеродистые расплавы в конверторах с 

донным (ГКР) и боковым (AOD) дутьем. Как показали исследования 

автора [27] при производстве стали марки J4 (аналог 05Х15АГ9НД2), как 

наиболее распространѐнной среди коррозионностойких хромомарганцевых 

сталей в Китае, применение газообразного азота в восстановительном 

периоде процесса ГКР позволяет гарантированно получить его содержание 

0,12–0,14 %, что соответствует требованиям стандарта. Однако, в связи с 

низкой эффективностью его использования и необходимости организации 

глубинной продувки в специальных агрегатах возможности использования 

газообразного азота ограничены, а его применение экономически 

целесообразно лишь при производстве низкоуглеродистых 

высоколегированных сталей в специальных агрегатах. 

Возможность применения альтернативных азотоносителей для 

легирования стали 

При отсутствии в Украине производства азотированных ферросплавов 

и  необходимости больших затрат на обеспечение прямого легирования 

азотом из газовой фазы возникает потребность в разработке 

азотсодержащих материалов, которые при производстве углеродистых и 

низколегированных конструкционных сталей с карбонитридным 

упрочнением удовлетворяли бы следующим условиям: 

- относительно недорогие и простые в производстве; 

- не требующие дополнительного оборудования для ввода в процессе 

выплавки или внепечной обработке; 

- обеспечивающие стабильное усвоение азота; 

- организация их производства возможна непосредственно в условиях 

сталеплавильного цеха. 

Наиболее полно эти требованиям отвечают известные 

азотсодержащие лигатуры, получаемые совместным окускованием 

порошковых ферросплавов с недефицитными и относительно недорогими 
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органическими и минеральными веществами. Например, патент «Лигатура 

для обработки стали» [28] предусматривает тщательное смешение 

мелкодробленого материала ( 2 мм) базового ферросплава с карбамидом 

и жидким стеклом дальнейшее брикетирование смеси под давлением не 

менее 10 МПа с последующей длительной сушкой брикетов. 

К недостаткам этого метода относится необходимость мелкого 

дробления ферросплава, наличие балластной связки (до 10 % жидкого 

стекла) и длительное смешение для равномерного обволакивания мелких 

частиц ферросплава, а также создание специального производства по 

брикетированию смеси. К технологическим недостаткам применения такой 

лигатуры следует отнести наличие в ней только одного азотсодержащего 

вещества, что определяет его быструю диссоциацию в небольшом 

интервале температур при легировании стали и, соответственно, короткий 

промежуток времени контакта активного газообразного азота с жидким 

металлом. Это определяет относительно низкое его усвоение сталью, как 

правило, не превышающее 25 %. 

Авторами патента на полезную модель [29] предложена замена 

карбамида на меламин с более высокой температурой разложения. 

Изобретение носит весьма перспективный характер, но использование 

предложенной азотсодержащей лигатуры ограничивается стоимостью 

меламина, как азотоносителя. Это связано прежде всего с тем, что сырьем 

для производства меламина является карбамид, поэтому стоимость его, как 

конечного продукта пиролиза мочевины при высоких давлениях, в 5 раз 

превышает стоимость более доступного карбамида. Кроме того, 

применение портландцемента (~8 %) в качестве связующего базового 

ферросплава с азотоносителем негативно сказывается на шлаковом режиме 

восстановительного периода плавки при дополнительном внесении серы из 

связующего. 

Авторами работы [30] предложено в качестве связки, цементирующей 

базовый ферросплав, целесообразнее использовать сам азотсодержащий 

материал – карбамид, имеющий температуру плавления 132,7
о
С. 

Технология предусматривает более крупное дробление ферросплава 

( 20 мм), его смешение с карбамидом при комнатной температуре, 

подогрев во вращающемся барабане до температуры, превышающей 

температуру плавления карбамида не более чем на 5–10 
о
С и разливку 

двухфазной системы (жидкий карбамид и твердый ферросплав) в плоские 

изложницы глубиной  100 мм. При 20 % карбамида в смеси получаются 

весьма прочные куски лигатуры (разруш.  4МПа) с содержанием азота  6 

% мас., которые транспортируются практически без образования мелочи и 

удобны для легирования стальной ванны в печи или ковше при выпуске. 

Однако степень усвоения азота из такой азотсодержащей композиции 
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(АЛК) остается на одном уровне с брикетированной лигатурой. 

В работе предложено [31] в состав композиции вводить два 

азотсодержащих материала, обладающих существенной разницей 

температур диссоциации. Так, например, карбамид начинает разлагаться с 

образованием аммиака и атомарного азота при температуре  150 
о
С, а 

натриевая селитра – при 380 
о
С. Это обеспечивает более продолжительный 

период разложения связки, соответственно, более длительный контакт 

металла с газообразным азотом и более полное его усвоение. 

Дробленный до фракции – 20 мм углеродистый ферромарганец 

ФМн78 (80 % мас.) смешивали с карбамидом (10 % мас.) и натриевой 

селитрой (10 % мас.) и нагревали по описанной выше технологии до 

температуры 135–145
о
С. При этом расплавляется только карбамид, но 10% 

жидкой фазы при относительно крупных частицах ферросплава 

оказывается достаточно для их сцепления. По прочности такая композиция 

практически не уступает чисто карбамидной, но усвоение из нее азота 

оказалось выше на 5–7 % и достигало 32–35 %. 

В отличии от брикетированной лигатуры производство разработанной 

азотсодержащей легирующей композиции (АЛК) не требует сложного 

оборудования и может быть реализовано непосредственно в условиях 

сталеплавильного цеха в смесителе, оборудованным газовой горелкой для 

подогрева смеси до указанных температур.  

Применение материалов на базе органических азотоносителей 

(карбамид, натриевая селитра, меламин и др.) является наиболее 

рациональным при производстве низколегированных конструкционных 

сталей с карбонитридным упрочнением в которых содержание азота не 

превышает 0,016 % мас., а учитывая наличие процессов ассимиляции азота 

жидким металлом в процессе выплавки возникает необходимость его 

дополнительного ввода на 0,004–0,010 % мас. в зависимости от способа 

выплавки и конструкции применяемого плавильного агрегата. 

Учитывая актуальность вопроса, авторы считают, что проблематика 

статьи указывает на необходимость дальнейших исследований и требует 

инновационных разработок при производстве сталей нового поколения. 

Материалы статьи могут быть полезны при производстве вагонного литья 

и других, не менее важных металлоконструкций. Исследования, 

проведенные в работе, учитывая ссылки на литературу являются 

продолжением соответствующей тематики и требует дальнейшего 

всестороннего развития. 
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Выводы 

 

1. Проведенный глубокий обзор металлургических способов и приѐмов 

ввода азота в жидкие железо–углеродистые расплавы позволил их 

систематизировать в зависимости от аппаратного обеспечения и 

технологических особенностей процесса, что позволило выделить 

основные рекомендации по обеспечению оборудованием в тех или иных 

производственных условиях. 

2. Изучены механизмы ассимиляции азота металлическим расплавом в 

зависимости от вида применяемого азотоносителя и технологических 

факторов. Это дало возможность определять наиболее рациональный вид 

материала, при помощи которого вводится азот как легирующий элемент. 

3. Представлен принципиальный подход в составлении зависимостей 

позволяющих определить растворимость азота в металлическом расплаве 

на основании термодинамических величин и концентрации легирующих 

элементов. Параметры растворимости азота могут быть использованы при 

предварительном расчете сырьевой базы и экономической 

целесообразности процесса легирования. 

4. Показано, что для производства легированных низкоуглеродистых 

коррозионностойких сталей наиболее целесообразно применять продувку 

металла газообразным азотом, в то время как микролегирование 

низколегированных конструкционных сталей с карбонитридным 

упрочнением в отсутствии в Украине производства стандартных 

азотированных ферросплавов, наиболее рационально применение 

нетрадиционных азотсодержащих лигатур. 
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ФАЗОВІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ 

ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННІ СПЛАВУ СИСТЕМИ Fe-V-C 

 

к.т.н. О.В. Мовчан, к.т.н. К.О. Чорноіваненко 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Досліджені закономірності фазових і структурних перетворень, що 

відбуваються при зневуглецюванні високовуглецевого сплаву Fe-V-C. 
Методом геометричної термодинаміки і металографічним аналізом 

встановлено евтектичне перетворення L →  + VC, що супроводжується 
дифузним перерозподілом карбідоутворюючого елементу попереду 
фронту кристалізації. Зневуглецювання в рідко-твердому стані дозволяє 
сформувати в при поверхневому шарі сприятливу структуру з волокнами 
VC, орієнтованими перпендикулярно поверхні. Встановлено, що подальше 
навуглецювання попередньо зневуглецьованого сплаву системи Fe-V-C в 
особливих умовах дозволяє отримати в поверхневому шарі природний 
композит високої зносостійкості. 

 
Исследованы закономерности фазовых и структурных превращений, 

происходящих при обезуглероживании высокоуглеродистого сплава Fe-V-
C. Методом геометрической термодинамики и металлографическим 

анализом установлено эвтектическое превращение L →  + VC, 
сопровождающееся диффузным перераспределением карбидообразующего 
элемента впереди фронта кристаллизации. Обезуглероживание в жидко-
твердом состоянии позволяет сформировать в приповерхностной зоне 
благоприятную структуру с волокнами VC, ориентированными 
перпендикулярно поверхности. Установлено, что последующее 
науглероживание предварительно обезуглероженного сплава системы  Fe-
V-C в особых условиях позволяет получить в поверхностном слое 
естественный композит высокой износостойкости. 

 
The regularities of phase and structural transformations during 

decarburization of a high-carbon Fe-V-C alloy were investigated. The eutectic 

transformation L →  + VC is established by the method of geometric 
thermodynamics and metallographic analysis. That accompanied by a diffuse 
redistribution of the carbide-forming element ahead of the crystallization front. 
Decarburization in a liquid-solid state allows forming a favorable structure with 
VC fibers oriented perpendicular to the surface in the near-surface zone. It was 
established that the subsequent carburization of a pre-decarburized Fe-V-C 
alloy under special conditions makes it possible to obtain in the surface layer a 
natural composite with high wear resistance. 
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Ванадій відноситься до групи елементів, які утворюють в сталях 

тверді тугоплавкі монокарбіди (TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC). 

Мікротвердість карбіду VC становить близько 24000 H  [1], тому сталі, 

леговані ванадієм, мають високу твердість і зносостійкість. Крім того, 

карбід VC досить добре розчиняється в аустеніті при високих 

температурах (рис. 1). Тому, сталі з високою концентрацією ванадію і 

вуглецю при відповідній термічній обробці (гартування з високих 

температур і відпуск при температурі ~550 °С) є вториннотвердіючими і 

теплостійкими. Однак, при традиційній технології виробництва такий 

матеріал містить істотний структурний дефект – карбідну неоднорідність, а 

карбіди мають грубе диференціювання. Найпоширенішим способом 

усунення карбідної неоднорідності є регламентоване кування (процес 

трудомісткий і не завжди дає позитивний результат). 

 

 
Рис. 1 Ділянка ізотермічного перерізу діаграми стану Fe-V-C при 

температурі 1200 °С [2] 

 

Одним із способів отримання на поверхні виробу рівномірно 

розподілених дисперсних карбідів є цементація низьковуглецевих 

високованадієвих сталей. Крім того, можливе використання фазової реакції 

α → γ + VC при навуглецюванні для формування в поверхневому шарі 

структури природного композиту [3, 4]. Така реакція здійснюється за 

умови, коли склад сплаву, що змінюється по концентрації вуглецю 

перетинає феритний кут конодного трикутника α + γ + VC на 

ізотермічному перерізі діаграми стану Fe-V-C (пунктирна лінія на рис. 1). 
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Відбувається спільне спрямоване зростання аустеніту і волокон VC, 

які армують аустенітну матрицю. Після гартування матриці на мартенсит, 

за рахунок спрямованості армуючих карбідних волокон, поверхневий шар 

набуває високу зносостійкість. Однак, як видно з діаграми, для отримання 

композиту поверхня повинна мати однофазну феритну структуру, що 

можливо при концентрації вуглецю ≤0,05 % і ванадію в межах 2,5…3,0 %. 

Це вимагає застосування спеціальних металургійних методів, а через 

високу температуру ліквідус неминучі значні енергетичні й матеріальні 

витрати. 

В якості альтернативи можна запропонувати двохстадійну хіміко-

термічну обробку. При такому способі виробництва отримують заготовку 

виробу методом лиття, поверхню зневуглецьовують до гомогенного 

фериту, а потім навуглецьовують. Для поліпшення ливарних властивостей 

в якості вихідного матеріалу доцільно використовувати чавун. Крім того, в 

чавуні зменшується дендритна ізоляція і, отже, вихідна карбідна 

неоднорідність. Отже, представляє інтерес структура серцевини виробу.  

Метою даної роботи було дослідження фазових і структурних 

перетворень при зневуглецюванні високованадієвого чавуну. 

Дослідний синтетичний чавун виготовляли в печі опору в інертній 

атмосфері на базі армко-заліза. Концентрація основних компонентів склала 

3,3 %C, 2,7 %V, 0,035 %Mn, 0,03 %Si, 0,025 %S, 0,015 %P. Структура 

сплаву в початковому стані складалася з дендритів первинного аустеніту, 

ледебуритної евтектики і включень VC (рис. 2). Зневуглецювання 

проводили в середовищі вологого водню. Фазові та структурні 

перетворення, що виникають при обробці, вивчали з використанням 

методів оптичної металографії та геометричної термодинаміки. 

           

       
 

Рис. 2 Структура сплаву в вихідному стані 

 

Зневуглецювання здійснювали в 2 етапи. Попередньо зразки 

зневуглецьовували при температурі 1100 °С, тобто нижче температури 
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ліквідус, з метою формування тугоплавкої оболонки. Через 1 годину 

температуру підвищували до 1200 °С і обробку продовжували в рідко-

твердому стані протягом 3-х годин, після чого прискорено охолоджували. 

Структура поверхні представлена на рис. 3а. Вона складається з 

фериту, в якому в міру збільшення концентрації вуглецю збільшується 

кількість включень VC. За ферито-карбідною зоною слідує аустенітно 

(мартенситно)-карбідна (рис. 3б). 

 

                 
а                                                           б 

Рис. 3 Зневуглецювання при температурі 1100 °С протягом 1 години та 

при 1200 °С протягом 3 годин. Структура приповерхневих зон 

 

Для опису послідовності фазових перетворень, що відбуваються при 

зневуглецюванні в рідко-твердому стані, скористаємося ізотермічним 

перетином діаграми стану Fe-V-C при 1200 °С (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 Ділянка ізотермічного перерізу діаграми стану Fe-V-C при 1200 °С в 

зоні вихідного складу [2] 
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Вихідний склад дослідного сплаву відповідає точці a. При 

температурі зневуглецювання в сплаві такого складу в рівновазі 

знаходяться 2 фази – аустеніт складу b і розплав складу c. Якщо 

погодитися з прийнятим допущенням, що на міжфазних границях 

концентрації компонентів в співіснуючих фазах дорівнюють рівноважним, 

то на границі аустеніту і розплаву має місце різниця концентрацій 

основних компонентів %V
-L

 і %C
-L

. Зневуглецювання даного сплаву 

призводить до кристалізації аустеніту, при якій ванадій через різницю 

%V
-L

 перерозподіляється в розплав. Через високу швидкість дифузії в 

рідини і конвективний масообмін, стаціонарний процес не досягається, і 

склад розплаву змінюється уздовж лінії c-e на діаграмі. Після досягнення 

розплавом складу e, подальше зневуглецювання веде до одночасної 

кристалізації аустеніту складу d і карбіду VC. Карбід росте у вигляді 

волокон, спрямованих вздовж напрямку потоку вуглецю. Розподіл карбідів 

добре спостерігається на нетравленому мікрошліфі, так як через свою 

високу твердость VC утворює рельєф на полірованій поверхні (рис. 5а).  

 

 
Рис. 5 Мікроструктура дифузійної зони 
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При трифазній L → γ + VC кристалізації компоненти сплаву 

повністю перерозподіляються продуктами перетворення, і склад рідини 

перед фронтом перетворення в процесі росту не змінюється. Аустеніт і 

карбід ростуть кооперативно, подібно до того, як це відбувається при 

евтектичній кристалізації. Однак, в нашому випадку термодинамічним 

стимулом фазової реакції L → γ + VC є не переохолодження, а збіднення 

розплаву вуглецем. Структура колоній γ + VC і залишку рідини після 

охолодження представлені на рис. 5 б, в відповідно. 

 

Висновки 

Зневуглецювання високовуглецевого сплаву Fe-V-C дозволяє 

отримувати феритну структуру поверхні. Подальше навуглецювання в 

особливих умовах дозволяє отримати на поверхні природний композит 

високої зносостійкості [3, 4]. 

При отриманні заготови виробу методом лиття підвищується 

коефіцієнт використання матеріалу. Використання в якості вихідного 

матеріалу чавуну з концентрацією вуглецю близькою до евтектичної 

зменшує дендритну ліквацію і, отже, вихідну карбідну неоднорідність. 

Таким чином, якщо в поверхневому феритному шарі і зберігаються 

карбіди VC, вони мають морфологію рівномірно розподілених дисперсних 

включень. 

Зневуглецювання в рідко-твердому стані дозволяє сформувати в 

приповерхневій зоні сприятливу структуру з волокнами VC, 

орієнтованими перпендикулярно поверхні. 
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ПЕРЕВАГИ ХУДОЖНЬОГО ЛИТТЯ ЗА ВИТОПЛЮВАНИМИ 

МОДЕЛЯМИ ВАКУУМНО-ВСМОКТУЮЧИМ СПОСОБОМ 
 

І.С.Якуб, О.С. Сергієнко, ЗНТУ 

 

Отработана технология изготовления мелких художественных 

изделий литьем по выплавляемым моделям с вибровакуумированием 

гипсовых форм. Подтверждены преимущества технологии для 

изготовления изделий из цветных сплавов за счет устранения 

поверхностных газовых дефектов. 

 

Відпрацьовано технологію виготовлення дрібних художніх виробів 

литтям за витоплюваними моделями з вібровакуумуванням гіпсових форм. 

Підтверджено переваги технології для виробництва виробів з кольорових 

сплавів за рахунок усунення поверхневих газових дефектів. 

 

The technology of producing small artistic articles through lost-wax 

casting with vibro vacuum pumping of plaster molds was tested. The advantages 

of the technology for producing nonferrous alloys castings was confirmed due to 

the elimination of surface gaseous defects. 

 

Лиття за витоплюваними моделями широко застосовується при 

виготовленні тонкостінних складних по конфігурації виливків, є найбільш 

поширеним методом отримання дрібних художніх виливків. Метод 

дозволяє максимально наблизити виливок до готової деталі, різко 

знижуюється трудомісткість і вартість виготовлення виробів, зменшуються 

витрати металу і енергетичних ресурсів. Лиття за витоплюваними 

моделями забезпечує отримання виливків з різних сплавів масою 0,02 -15 

кг і з товщиною стінки 0,5 - 5 мм [1]. 

Методика технології лиття складається з наступних етапів роботи. 

Виготовлення еталон моделі. Матеріал для виготовлення еталона 

повинен мати однакові властивості протягом усього процесу та зберігати 

свою форму в процесі вулканізації гумових прес-форм, -хімічно не 

взаємодіяти з гумою. 

Параметр шорсткості поверхні має бути  не нижче необхідного для 

одержуваних за нього виливків: раковини, подряпини, вм'ятини на його 

поверхні неприпустимі. 
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Розміри еталона повинні перевищувати розміри готової моделі на 5 - 

6% з урахуванням загальної усадки металу при кристалізації виливків  і 

припусків на механічну обробку. 

 

 
 

           Рис. 1 Зразок еталон-моделі. 

Виготовлення гумової прес-форми. Гумові прес-форми можуть бути 

розрізні і роз'ємні, гуми для вулканізації, і двокомпонентні 

(самотвердіючі).  

 

 
 

Рис. 2 Гумова прес-форма. 

 

Виготовлення воскової моделі. Воскову модель отримують шляхом 

запресування воску в гумову прес-форму в інжекційній установці. Перед 

запресовкою форму очищають і тонким шаром змащують силіконовим 

маслом ПМС-1000. Запресовку модельного складу виконують при 

температурі 68-77 ° С і тиску 0,08-1,2 МПа. Отримані воскові моделі 
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припаюють на восковий стояк у вигляді «ялинки». Модельний блок 

знежирюють і просушують.  

 

 
 

Рис. 3 Воскові моделі. 

 
Рис. 4 Воскові моделі у блоці. 
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Виготовлення ливарної форми. Ливарні форми виготовляють з 

гіпсової формувальної суміші на вібровакуумной установці. У 

дистильовану воду засипають суху суміш (0.38 - 0.4 л води на 1 кг суміші). 

Ретельно, повільно перемішують. У металеву опоку встановлюють 

модельний блок. Металеву опоку  заповнюють формувальною сумішшю і 

вакуумують протягом 2-3 хв. при розрідженні 0,01 Мпа. Протягом 30-60 

хв. гіпсова формувальна суміш твердіє. Через 2 години ливарну форму 

сушать і витримують в сушильній шафі 1-3 години при температурі 90-100 

С, виплавляючи при цьому модельний склад, який збирають у піддон. 

Після виплавки модельного складу ливарні форми поміщають в муфельну 

піч, для розжарювання при 750-800 С протягом 6-13 годин в залежності від 

розмірів ливарної форми. 

 

 
 

Рис. 5 Металева опока. 

 

Заповнення форм. Прожарені ливарні форми заливають 

розплавленим металом на вакуумних ливарних машинах донного розливу. 

Лиття металу проходить при розрідженні 0,05 МПа. Температура для 

заливки металу залежить від розміру виливків і товщини їх стінок. 
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Технологічні параметри підбираються для кожного виливка з урахуванням 

рекомендації постачальників формувальних сумішей і сплавів[2]. 
Завдяки перевагам даної технології були отримані латунні виливки 

«Чобітки». Ці виливки можливо отримувати іншими методами, але це 

підвищить вірогідність появи дефектів. Вібровакуумне формування із 

застосуванням гіпсової формувальної суміші дозволило скоротити час 

виготовленія виробів. Завдяки розрідженню с гіпсової формувальної 

суміші при заливці в опоку видаляються повітряні бульбашки. При заливці 

металу за рахунок розрідження  видаляються  гази зі стінок гарячої 

ливарної форми. Завдяки цим технологічним особливостям отримано 

виливки без газових раковин і поверхневих дефектів, що скоротило час 

фінішних операцій. Однак, цей спосіб дозволяє одержувати виливки з 

металів та сплавів, температура заливки яких не перевищує 1100 С.      

 
       Рис. 6 Латунні вироби. 
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УДК 669 

 

ПОВЕДІНКА НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ВИСОКОМІЦНИХ 

СТАЛЯХ ПРИ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОМУ ПЕРЕПЛАВІ 

 

І.Ю.Піскова 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Розглянуто поведінку неметалевих включень у високоміцній сталі при 

електрошлаковому переплаві. Проведені металографічні дослідження 

неметалевих включень у високоміцній рейковій сталі при ЕШП. 

Встановлено, що після ЕШП неметалеві включення в металі зливка 

розташовані рівномірно по всьому перетині і мають схожі морфологічні 

ознаки і хімічний склад.  

 

Рассмотрено поведение неметаллических включений в высокопрочной 

стали при электрошлаковом переплаве. Проведены металлографические 

исследования неметаллических включений в высокопрочной рельсовой 

стали при ЭШП. Установлено, что после ЭШП неметаллические 

включения в металле слитка расположены равномерно по всему сечению и 

имеют схожие морфологические признаки и химический состав. 

 

The behavior of nonmetallic inclusions in high-strength steel under 

electroslag remelting is considered. Metallographic studies of non-metallic 

inclusions in high-strength rail steel under ESF are carried out. It was 

established that after ESF non-metallic inclusions in the metal ingots are evenly 

distributed across the intersection and have similar morphological 

characteristics and chemical composition. 

 

Вступ 

Відомо, що неметалеві включення в багатьох випадках шкідливо 

впливають на властивості металу, і в практиці неодноразово помічена 

анізотропія деяких механічних властивостей, незважаючи на однаковий 

хімічний склад і структуру сталі. Якщо раніше боротьба з неметалевими 

включеннями з метою зниження їх шкідливого впливу полягала в 

зменшенні їх кількості в сталі, то в даний час увага перейшла до їх оцінки, 

визначення їх хімічного складу, розміру, форми і розподілу. За допомогою 

таких даних для прогнозування механічних властивостей сталі [1] можна 

використовувати статистичні методи підрахунку включень і ймовірнісні 

розрахунки знаходження в критичній ділянці сталі включень, розмір яких 
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перевищує критичний. Тільки останнім часом виявили шкідливий вплив 

неметалевих включень, які містять кальцій, на довговічність трубних 

сталей, так звані корозійно-активні неметалеві включення. Встановлено, 

що основним чинником, що визначає аномально високу швидкість корозії 

трубопроводів, є присутність в сталі включень цього типу [2].  

Загальний аналіз можливих джерел забруднення сталі неметалевими 

включеннями дозволяє розділити їх залежно від механізму прояву на 

наступні групи: 

1) продукти реакцій розкислення сталі; 

2) дрібні частинки шлаку; 

3) продукти руйнування вогнетривів при контакті з металом і шлаком; 

4) продукти пропалювання каналу шиберних затворів киснем; 

5) вторинне окислення сталі в ході технологічних переливів. 

Саме великі неметалеві включення 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. Дрібні включення мають більш високу концентрацію 

(наприклад, 106-107 штук на кілограм сталі і більше). Однак за розподілом 

цих включень не можна судити про характер розподілу великих включень, 

які не завжди потрапляють в досліджуване поле. 

Взаємодія газу і розплавлених металу та шлаку при ЕШП визначає 

хімічний склад кінцевого металу. Особливе значення ця взаємодія має при 

наявності в оброблюваних сталях активних елементів (Ti, Al та ін.), що 

може стати причиною виникнення хімічної неоднорідності металевих 

виробів. 

Неоднорідність складу злитків викликана, по-перше, хімічними 

процесами, що протікають і, по-друге, змінною масою металевої ванни [3]. 

Особливістю будови стовбчастої структури є велика протяжність 

головних (первинних) осей дендритів в порівнянні з протяжністю осей 

другого і більш високих порядків. Незважаючи на високу ступінь 

рафінування електрошлакового металу, його крупнозерниста первинна 

структура і слабкий розвиток процесів мікроскопічної ліквації при 

кристалізації можуть привести до великого скупчення домішок на межах 

зерен [4]. 

Однією з головних причин утворення дефектів при гарячій деформації 

великих злитків є ослаблення зв'язків між зернами. Відомо, що тріщини 

утворюються по межах зерен. Тому забрудненість границь зерен викликає 

не менший інтерес в порівнянні із забрудненістю металу різними типами 

включень. Це особливо актуально для великих злитків ЕШП, оскільки 

макроструктура цих злитків суттєво відрізняється від макроструктури 

злитків, затверділих у виливницях: по-перше, в злитках ЕШП практично 
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відсутній корковий шар дрібних заморожених кристалів, а по-друге, 

розміри кристалітів (зерен) в злитках ЕШП значно більші, ніж в звичайних 

зливках. Отже, в злитках ЕШП менша протяжність границь зерен і, 

можливо, велика концентрація домішок і неметалевих включень на цих 

границях [5]. 

Як у звичайному металі, так і в металі електрошлакового переплаву 

зустрічаються окремі дисперсні нітриди і карбонітриди титану 

призматичної форми, що утворюються внаслідок модифікування сталі 

титаном при її виплавці, про що свідчить остаточний вміст титану в металі 

ЕШП, що в середньому рівний 0,041%. 

Постановка задачі досліджень 

Метою досліджень є оцінка впливу електрошлакового переплаву на  

поведінку неметалевих включень у високоміцних рейкових сталях [6,7]. 

Результати досліджень 

Таблиця 1 Хімічний склад заевтектоїдної рейкової сталі  

Марка сталі Вміст елементів, % мас. 

C Si Mn S P Al 

К76 

(ГОСТ Р 

51685 – 

2000) 

0,71-0,82 0,25-0,6 0,75-1,15 0,025 0,025 до   

0,025 

Проведено оцінку характеру розподілу неметалевих включень на  

нетравлених шліфах металу ЕШП рейкової сталі за допомогою оптичної 

металографії (рис.1).  

Дослідження проводили, використовуючи металографічний 

мікроскоп «Neophot-32», оснащений приставкою для цифрового фото. 

Система реєстрації зображень здійснювалась комп'ютерною програмою 

«QuickPhoto». Цифрове зображення оброблялося програмою «Atlas» при 

збільшенні  500 раз в світлому полі. 

 

          а      б 

Рис. 1 Розподіл неметалевих включень в литому металі ЕШП злитків 

рейкової сталі, які отримані при швидкості витяжки 20 (а) і 40 (б) мм/хв  

(×500) 
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Спостерігається достатньо рівномірний розподіл неметалевих 

включень правильного дрібного розміру глобулярної форми. В розглянутих 

полях зору, якихось скупчень чи колоній неметалевих включень не 

спостерігається як в литому металі, так і в деформованому в металі зливків 

при обох швидкостях витяжки.   

Більш детальні дослідження неметалевих включень проводили із 

застосуванням електронної мікроскопії, яка дозволяє по зображеннях 

полірованої нетравленої поверхні зразків проводити автоматичний аналіз 

розподілу неметалевих включень за морфологічними типами та розмірами.  

Процедура аналізу полягає в наступному. Ідентифікації включень 

відбувається по яскравості в режимі BEI (зображення в зворотних 

електронах) або SЕI (зображення у вторинних електронах) за допомогою 

аналітичного комплексу, який складається з скануючого електронного 

мікроскопа JSM-35CF фірми «JEOL» (Японія) і рентгенівського 

спектрометра з дисперсією по енергії рентгенівських квантів (модель INCA 

Energy-350 фірми «Oxford Instruments») (Великобританія).  

Характерною особливістю даного мікрорентгеноспектрального 

аналізу є локальність - максимальна область збудження становить 2 мкм. 

Експерименти проводили при прискорюючій напрузі 20 кВ, збільшенні від 

200 до 10000, елементний аналіз проводили в діапазоні від B до U. За 

морфологічними ознаками і хімічним складом на основі 

енергодисперсійного спектрального аналізу проводилося автоматичне 

розділення включень на типи (елементний склад) і визначались їх розміри. 

Обробку результатів аналізу неметалевих включень проводили за 

допомогою спеціальної програми кількісного розподілу фаз і включень 

(Feature). Всі результати представлені в вагових відсотках. 

  

Спектр C O Al Si Ti Mn 

1 2.33 10.22 3.33 1.71 0.77 2.63 
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Спектр C O Mg Al Si Ti V Mn 

1 2.35 16.54 0.24 11.92 1.86 2.04 0.13 8.17 

2 2.90 0.48 0.00 0.00 0.17 0.00 0.17 0.96 

 
 

 

 

 

Спектр C Si S V Mn 

1 1.64 0.00 23.40 0.48 38.85 

2 4.18 0.15 9.77 0.12 19.39 

 

Рис. 2 Типові неметалеві включення в металі злитка ЕШП 

високоміцної рейкової сталі ЕШП  
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Рис. 3 Діаграми відносного вмісту включень AlO, Mn, S, Si, Ti, V  в 

металі злитка ЕШП високоміцної рейкової сталі ЕШП 

 

Більшість включень у всіх зразках представлена сульфідом марганцю 

або комплексними включеннями системи Al-O-Са-Si. 

 

 
Рис. 4 Гістограма кількісного розподілу неметалевих включень за 

розмірами в металі злитка ЕШП високоміцної рейкової сталі ЕШП 
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Висновки 

Для забезпечення високої якості сталі необхідно контролювати і 

керувати складом і кількістю неметалевих включень, зокрема для 

отримання рідкорухливих неметалевих включень, що легко видаляються 

і взаємодіють із шлаком. 

ЕШП дозволяє отримувати сталь, практично не забруднену 

сульфідними включеннями. У помітних кількостях при переплаві 

видаляються легкоплавкі кольорові металеві домішки – свинець, сурма 

та ін. 

В злитках ЕШП протяжність границь зерен не велика, але велика 

концентрація домішок і неметалевих включень на цих границях. 

Після ЕШП  неметалеві включення в металі зливка  розташовані 

рівномірно по всьому перетину і мають схожі морфологічні ознаки і 

хімічний склад. Розмір неметалевих включень не перевищує 3 мкм. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ РЕАКЦІЙ 

ВІДНОВЛЕННЯ ХРОМУ ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ ПЗ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ГІББСА 

 

Р.О. Дзюзюра, Т.В.Селівьорстова 

Національна металургійна академія України, Дніпро 

 

У роботі висвітлені термодинамічні закономірності взаємодій в 

системі Cr-Fe-C, що розвиваються в температурному діапазоні 1273-

1773 К. На базі літературних відомостей і результатах власних 

теоретичних розрахунків єнергіі Гіббса, зроблено висновок про 

термодинамічну можливість  протікання реакцій відновлення оксидів 

хрому та його карбідів. Було розроблено програмне забезпечення для 

розрахунку єнергіі Гіббса. 

 

В работе освещены термодинамические закономерности 

взаимодействий в системе Cr-Fe-C происходяшие в температурном 

диапазоне 1273-1773 К. На базе литературных сведений и результатах 

собственных теоретических расчетов енергии Гиббса, сделан вывод о 

термодинамической возможности протекания реакций восстановления 

оксида хрома и его карбидов. Было разработано программное обеспечение 

для расчета енергии Гиббса. 

 

The thermodynamic regularities of interactions in the Cr-Fe-C system in 

the temperature range 1273-1773 K are shown in this paper. Based on the 

literature data and the results of theoretical theoretical calculations of Gibbs 

energy, the conclusion is drawn on the thermodynamic feasibility of the reaction 

of the reduction of chromium oxide and its carbides. Software for calculating 

Gibbs energy was developed. 

 

Постановка проблеми. Приналежність хрому до важливих легуючих 

елементів визначає стійкий інтерес до поглибленого вивчення фізико-

хімічних закономірностей вилучення його з рудних матеріалів. При цьому 

особливу увагу привертає твердофазна взаємодія Cr2O3 з вуглецем, 

термодинамічні передумови розвитку якого ускладнені можливістю 

утворення декількох карбідів хрому, а про механізм цієї взаємодії існують 

численні різнорідні представлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відновлювальні взаємодії 

відносяться до числа найбільш поширених і найбільш складних 
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металургійних процесів. Аналіз робіт останніх років показує, що більшість 

авторів поділяє висунуту ще в 1875 році Л. Грюнером двостадійну схему 

вуглетермічного відновлення. Кінетичні невідповідності відновлення 

твердим вуглецем при цьому пояснюють участю газової фази - монооксиду 

вуглецю, що утворюється при окисленні вуглецю і відновлює метал з 

оксиду. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Проблеми інтенсифікації існуючих і створення нових технологій 

переробки рудної сировини, в тому числі комплексних і бідних руд, 

вимагають глибокого розуміння механізму відновлення металів з оксидів. 

Тому необхідний детальний термодинамічний аналіз вірогідних шляхів 

відновлення хрому в температурному діапазоні 1273-1773 К.[1] 

Мета статті. Дана робота присвячена дослідженню та теоретичному 

обгрунтуванню механізму  комплексного відновлення металів із 

комплексних оксидів вкраплених хромових руд. Шляхом розробки 

програмного забезпечення для спрощення розрахунку енергії Гіббса та 

визначення температури початку протікання реакцій. Досліджуючи 

процеси відновлення хрому, необхідно визначити енергію Гіббса для 

наступних реакцій: 

 

1/ЗСr2О3+С=2/ЗСr + СО;        (1) 

6/17Сr2О3+С=4/17Сr3С2+9/17СО2;       (2) 

7/27Сr2О3+С=2/27Сr7С3+21/27СО;       (3) 

23/81 Сr2О3+С=2/81 Cr23C6 + 69/81 СО;      (4) 

1/3 Cr2O3 +H2 = 2/3Cr +H2O;        (5) 

1/3 Сr2О3 + H2 +4/9C = 2/9 Сr3C2+H2O;      (6) 

1/3Cr2O3 + H2 + 4/7CO = 2/21 Cr7C3 + H2O + 2/7CO2;    (7) 

1/3 Сr2О3 +H2 + 8/23CO = 2/69 Cr23C6 +H2O +4/23CO2;   (8) 

2/ЗСr2О3+Сr3С2=13/3Сr +6/ЗСО.       (9) 

Сr2О3+Сr7С3=9Сr+ЗСО;        (10) 

2Сr2О3+Сr23С6=27Сr + 6СО;        (11) 

1/3 Cr2O3 + H2 +2/5 Cr3C2 = 4/15Cr7C3 + H2O     (12) 

3Cr2FeO4 + 4C = Fe3C + 3Cr2O3 + 3CO       (13) 

1/2Cr3C2 +CO2 = 3/2 Cr +2 CO       (14) 

1/3 Сr2О3 + CO +4/9C = 2/9 Сr3C2+CO2      (15) 

1/3 Сr2О3 + CO +2/7C = 2/21Сr7C3+CO2      (16) 

1/3 Сr2О3 + CO+4/23С = 2/69 Cr23C6 +CO2     (17) 

7/5Cr3C2 +H2O = 3/5 Cr7C3 +H2 + CO      (18) 

23/27Cr7C3 +H2O = 7/27 Cr23C6 +H2 + CO       (19) 

1/3Cr2O3 + 17/9CO = 2/9Cr3C2 + 13/9CO2      (20) 
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Перш ніж перейти до процесу розробки розглянемо теорію 

розрахунку енергії Гіббса на прикладі реакції (1). Загальна формула енергії 

Гіббса, виглядає так: 

   
     

       
 ,    (21) 

де    
  - енергія Гіббса (Дж/моль),    

  – ентальпія (Дж/моль),                        

   
  - ентропія (Дж/моль•К), Т – температура (К). 

Стандартна ентальпія (ентропія) хімічної реакції дорівнює різниці 

стандартних ентальпій (ентропій) утворення продуктів реакції і реагентів 

(з урахуванням стехіометричних коефіцієнтів) [2]. Для реакції (1): 

 

     
  ∑              ∑              ,   (22) 

Де    - стехіометричний коефіцієнт поруч із елементом хімічної реакції. 
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Ентальпії простих речовин дорівнюють нулю. З [2] відомо що, 
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Запишемо (23) та (24) із числами: 
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Тепер запишемо рівняння для енергії Гіббса при температурі 1273 К. 

 

   
         

   

    
                

  

      
       

   

    
    (27) 

 

На основі викладеної вище теорії буде розроблено програмне 

забезпечення для спрощення розрахунку енергії Гіббса. 

Було обрано мову програмування python,  а для відображення графіку 

застосували бібліотеку matplotlib [3]. У середовищі PyQT5 було 

розроблено графічний інтерфейс користувача представлений на рис.1 

спочатку користувачу необхідно вказати кількість реагентів та продуктів в 

реакції, а потім натиснути кнопку «Далі». [4]. У наступній формі рис.2 

користувачу необхідно записати окремо одне від одного хімічні елементи 

та їхні коефіцієнти, далі необхідно вказати діапазон температур у Цельсіях 

або Кельвінах 
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Натиснувши кнопку розрахувати відкриється нова форма з 

результатами розрахунку результати представлені у вигляді графіку та 

таблиці рис.3. Значення стандартних ентальпій та ентропій зберігаються у 

базі даних SQLite структура бази даних наведена у табл..1. 

 

 
Рис. 1 Задання кількості реагентів та продуктів 

 

 
Рис. 2 Введення хімічної реакції та діапазону температур 

 

 
Рис. 3 Результат роботи програми  

 

Таблиця 1 Структура бази даних стандартних ентальпій та ентропій 

Назва хімічного елемента      
       

  

 

Результати для решти реакцій були зібрані в табл..2. 
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Таблиця 2 ΔG(кДж)  для реакцій (2) – (20). 
Т,

о

С 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

2 96.697 87.197 77.74 68.318 58.927 49.56 40.215 30.887 21.572 12.268 2.972 -6.319 

3 87.23 73.389 59.624 45.93 32.301 18.729 5.21 -8.261 -21.689 -35.078 -48.433 -61.755 

4 101.11 86.066 71.109 56.232 41.428 26.69 12.012 -2.612 -17.188 -31.72 -46.213 -60.671 

5 139.743 142.705 
144.91

4 
146.44

7 
147.36

5 
147.71

8 
147.54

6 
146.88

3 
145.759 144.195 142.214 139.833 

6 119.263 121.796 123.55 
124.60

9 
125.04

2 
124.90

6 
124.24

7 
123.10

5 
121.515 119.506 117.103 114.328 

7 112.361 119.978 
126.80

1 
132.91 

138.37
3 

143.24
7 

147.57
7 

151.40
3 

154.761 157.679 160.183 162.297 

8 122.849 128.622 
133.61

5 
137.90

9 
141.57

1 
144.65

5 
147.20

9 
149.27 150.872 152.045 152.813 153.199 

9 351.061 318.205 
285.69

7 
253.47 

221.46
5 

189.62
5 

157.89
9 

126.23
8 

94.595 62.925 31.184 -0.668 

10 569.985 522.03 
474.57

6 
427.51

7 
380.75

8 
334.20

6 
287.77

4 
241.37

6 
194.929 148.352 101.567 54.494 

11 
1147.79

4 
1052.66

4 
958.59

7 
865.32

6 
772.6 

680.17
9 

587.83
2 

495.33
6 

402.475 309.037 214.812 119.598 

12 128.171 130.779 132.64 
133.83

1 
134.41

6 
134.44

6 
133.96

6 
133.01

2 
131.616 129.805 127.604 125.034 

13 270.376 218.344 
166.60

2 
115.17

4 
64.078 13.319 

-
37.097 

-
87.171 

-
136.901 

-
186.289 

-
235.336 

-
284.044 

14 81.373 64.636 48.055 31.611 15.285 -0.941 
-

17.083 
-33.16 -49.187 -65.18 -81.155 -97.126 

15 73.678 73.558 73.429 73.286 73.124 72.941 72.734 72.501 72.241 71.953 71.635 71.288 

16 76.86 76.766 76.675 76.58 76.472 76.348 76.205 76.039 75.848 75.631 75.386 75.111 

17 83.402 83.443 83.491 83.538 83.576 83.6 83.607 83.594 83.557 83.495 83.406 83.287 

18 44.95 30.822 16.742 2.709 
-

11.281 
-

25.227 
-39.13 

-
52.994 

-66.818 -80.606 -94.357 
-

108.074 

19 83.422 70.332 57.255 44.198 31.17 18.174 5.215 -7.706 -20.589 -33.436 -46.248 -59.028 

20 57.992 65.739 73.436 81.075 88.655 96.171 
103.62

5 
111.01

6 
118.345 125.611 132.816 139.959 

Висновки і пропозиції. Розроблене програмне забезпечення 

дозволило зробити наступні висновки, щодо процесу відновлення 

хроммістких матеріалів: 

1. Термодинамічними розрахунками показано, що комплексне 

відновлення хроммістких матеріалів, в області помірних температур, більш 

імовірно шляхом утворення карбідів хрому. 

2. Комплексне відновлення оксиду хрому термодинамічно більш 

можливе, ніж вуглетермічне. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА, ОТРИМАНОГО ЗА УЧАСТЮ 

ПОНОВЛЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, В КОНВЕРТЕРНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

 

А.С. Коверя , Є.В. Синегін , Л.Г. Кєуш , С.В. Журавльова  

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 

У статті розглянуті перспективні напрямки використання біопалива 

у сталеплавильному виробництві, зокрема при виробництві сталі в 

кисневих конвертерах. Авторами проаналізовано світовий досвід 

використання біопалива у металургійних процесах. Наведені вимоги до 

палива у конвертерному процесі та показана відповідність цим вимогам 

отриманого біопалива. 

 

В статье рассмотрены перспективные направления использования 

биотоплива в сталеплавильном производстве, в частности при 

производстве стали в кислородных конвертерах. Авторами 

проанализирован мировой опыт использования биотоплива в 

металлургических процессах. Приведены требования к топливу в 

конвертерном процессе и показано соответствие этим требованиям 

полученного биотоплива. 

 

The article considers perspective ways of use biofuel in the steelmaking 

industry namely, the production of steel in converter. The world experience of 

using biofuel in metallurgical processes has been analyzed. The requirements 

for fuel in the converter process have been considered. The properties of the 

produced biofuel for the converter process have been discussed. 

 

Металургійна галузь України є однієї з головних наповнювачів 

бюджету та формує основу соціально-економічного розвитку країни. 

Однак діяльність металургійних підприємств має значний техногенний 

вплив на людину і навколишнє природне середовище. Металургія 

споживає велику кількість палива і вуглецевих відновників, і тому для 

покращення економічних і екологічних показників виробництва необхідно 

прагнути до скорочення витрат палива, що водночас сприятиме зниженню 

екологічного навантаження на навколишнє середовище. Цього можна 

досягти за рахунок підвищення ефективності використання палива і 

покращення його якості. 
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Вимоги до скорочення викидів шкідливих речовин посилюються 

разом зі зростанням випуску металопродукції. За даними [1], в 2016 році 

світове виробництво сталі склало 1628,049 млн. т., з яких 73,8 % вироблено 

у конвертерах. Кількість викидів при плавці в конвертерах, складає 70-90 

м
3
 на 1 т виробленої сталі, після повного допалювання яких в атмосферу 

скидається приблизно 60% N2, 9 % O2, 31 % СО2, а також невелика 

кількість діоксиду сірки, фтору, хлору та ін. [2]. 

Для металургії України, яка залежить від дорогих і дефіцитних 

вуглеводнів, раціональним кроком до зниження впливу на навколишнє 

середовище і зменшення паливної залежності може стати використання 

замість горючих копалин альтернативного палива і відновників на основі 

вуглецевмісної поновлювальної сировини – біомаси. 

Світова наукова спільнота вже давно звернула увагу на необхідність 

використання поновлювальних джерел енергії замість традиційних видів 

палива в металургійних процесах. 

У роботі [3] наведено широкий аналіз можливостей використання 

біомаси в чорній металургії, а також представлені схеми споживання 

енергії і викидів CO2 за різними шляхами отримання чавуну і сталі. 

Аналізуються питання додавання до вугільної шихти біомаси в процесі 

виробництва коксу, обговорюється часткова і повна заміна коксового 

дріб‘язку деревним вугіллям при отриманні агломератів, розглядаються 

економічні питання застосування біомаси у виробництві низьковуглецевої 

сталі. У роботі [4] було отримано позитивні результати застосування 

біомаси і продуктів її піролізу як відновника при отриманні заліза, а в 

публікаціях [5, 6] показаний значний потенціал зниження викидів СО2 при 

використанні біовідновників в доменному процесі. 

У публікації вітчизняних авторів [7] показано, що використання 

відходів лісового господарства є дуже ефективним при виробництві 

високочистих матеріалів, таких як феросиліцій з низьким вмістом фосфору 

та металургійного кремнію. При цьому зростає вихід кремнію і 

продуктивність процесу, а витрата коксового горішку і напівкоксу 

знижується. Також наявним прикладом використання відходів сільського 

господарства є застосування рисового лушпиння в сталеплавильному 

виробництві. Лушпиння використовується у складі теплоізоляційних 

сумішей на дзеркалі металу в проміжному ковші МБЛЗ [8]. 

Існуючий досвід використання в металургійних процесах 

вуглецевмісних матеріалів, отриманих з поновлювальної сировини, а 

також сучасні роботи показують принципову можливість і ефективність 

цього підходу. Застосування поновлювальних джерел, навіть замість 

частки викопних палив буде сприяти вирішенню комплексу актуальних 

задач в металургії, а також в супутніх галузях та виробництвах: 
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- зниження залежності металургії від горючих копалин та продуктів їх 

переробки, використання ресурсного потенціалу країни; 

- утилізації відходів переробки біомаси, замість їх спалення; 

- зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище за рахунок 

використання СО2-нейтральних речовин; 

- отримання палив і відновників заданої якості (за показниками 

крупності, міцності, реакційної здатності, елементного і технічного 

аналізу) для виробництв чорної і кольорової металургії, хімічної 

промисловості; 

- підвищення техніко-економічних показників роботи металургійних 

підприємств за рахунок використання дешевшої сировини, відповідно, 

зниження частки дорогих горючих копалин і продуктів їх переробки, 

покращення інтенсивності металургійних процесів. 

Мета роботи – розглянути можливість використання палива, 

отриманого за участю поновлювальної сировини, в конвертерному процесі. 

Технологія конвертерного виробництва базується на продуванні 

киснем у конвертері чавуну та металобрухту з метою отримання рідкої 

сталі заданого складу, в тому числі за рахунок теплоти від окислення 

домішок – вуглецю, марганцю, кремнію, фосфору та ін. 

В основному паливо у конвертерному виробництві використовується 

при підігріві металобрухту перед плавкою за межами конвертера або в 

ньому (рис. 1). Розігрів ведуть за допомогою пальників, через які може 

подаватися газоподібне, рідке або пиловугільне паливо або їх суміші.  

 
Рис. 1 Схема шляхів застосування палива в конвертерному процесі 

 
За час існування технології конвертерного виробництва сталі 

використовували різні види палива. Головною вимогою до палива є 
теплотворна здатність і економічність, тобто класичне співвідношення ціни і 
якості. Паливо, отримане за участю поновлювальної сировини, може 
виступати альтернативою твердому паливу – коксу, антрациту або кам‘яному 
вугіллю. 

Розглянемо основні вимоги до твердого палива у випадку його 
використання при перебігу конвертерної плавки: 
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1) Крупність – 6-25 мм. Межа у 25 мм зумовлена тим, що розчинення 
твердого вуглецю в рідкому металі відбувається досить повільно, а вимога до 
фракції ≥ 6 мм – тим, що дрібні частинки не повинні виноситися разом з 
відхідними газами. 

2) Зольність – до 12%. Як відомо, при спалюванні твердого палива і 
плавленні мінеральних компонентів утворюється шлакова фаза, теплоємність 
якої необхідно враховувати (зі знаком мінус) при розрахунку теплового 
ефекту окислення палива. Також зміни в складі шлаку будуть впливати на 
витрату вапна (наприклад, SiO2 підвищуватиме витрату, а СаСО3 
знижуватиме). 

3) Волога – до 5%. Волога в будь-якому паливі – це баласт, на видалення 
якого потрібно витрачати енергію. 

4) Сірка – 0,5-0,6 % при витраті палива більше 1% від маси металошихти 
і до 1,2% при витраті палива 0,7-1% від маси металошихти. В метал 
переходить лише 10-15% сірки палива, інша частина (85-90 %) – в газову і 
шлакову фази. При вмісті загальної сірки в паливі 0,3-0,5% і витраті палива 
10 кг/т сталі, вміст сірки в металі підвищується, за інших рівних умов, на 
0,002-0,003%. 

5) Фосфор. Вміст фосфору в паливі повинен бути таким, щоб, не 
перевищувати допустимих значень фосфору в марках сталей, з урахуванням 
достатньо глибокої дефосфорації при формуванні високоосновних шлаків в 
конвертерах. 

Використання твердого палива у конвертері для попереднього нагріву 
металобрухту перед заливкою чавуну має низку переваг у порівнянні з 
введенням твердого палива у рідку ванну. По-перше, зростає коефіцієнт 
використання тепла (КВТ) у два рази та підвищуються витрати металобрухту 
на 5-8 % маси металошихти, оскільки при згорянні палива за відсутності 
рідкого заліза вуглець окислюється в основному до СО2. По-друге, 
зменшується кількість сірки, що вноситься паливом у конвертерну ванну, 
оскільки незв‘язана сірка палива згоряє в SO2 й уноситься при нагріві брухту 
відхідними газами [9]. 

Застосування твердого палива для підігріву металобрухту замість 
поширених варіантів використання метану й мазута дозволяє забезпечити 
максимальне тепловикористання, рівномірний розподіл теплового 
навантаження в конвертері і більш високу продуктивність у зв‘язку зі 
скороченням часу нагрівання, тому що КВТ твердих видів палива значно 
вище за будь-якої тривалості нагрівання. Це зумовлено більшим 
відношенням С/Н в паливі і кращою світимістю факелу. Відношення С/Н 
визначає ступінь дисоціації продуктів згоряння і відносну їх тепломісткість 
на одиницю внесеної теплоти: ці параметри є зворотно пропорційними 
величині С/Н [10]. Як результат, витрата чавуну може скорочуватися до 7 кг 
на 1 кг твердого палива. Вуглець у твердому паливі має здатність 
підвищувати спорідненість до кисню з підвищенням температури плавки. 
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Все це дозволяє скоротити час плавки, підвищивши резерв продуктивності 
конвертерних цехів. 

Слід зазначити, що у радикальному випадку – в конвертерному 
виробництві при 100 % вмісту металобрухту у шихті тверде паливо виконує 
надважливі технологічні функції, які полягають у навуглецьовуванні 
розплаву, організації кипіння і перемішування ванни. 

Вимоги до палива при підігріванні металобрухту в конвертері до 
подавання в нього чавуну такі ж, як і раніш перелічені (1-5). Однак вмісту 
летких речовин не повинен перевищувати 12%, якщо паливо вводиться під 
час продувки. Ця вимога пояснюється необхідністю підвищення відношення 
С/Н в паливі. Підігрів металобрухту, без наявності в конвертері рідкого 
чавуну, леткими від згоряння палива дозволяє забезпечити швидке запалення 
вугільної маси, її енергійне горіння з високоефективним нагрівом 
металобрухту підвищеними об‘ємами гарячих газів. В цьому випадку можна 
використовувати паливо з виходом летких до 30 %. 

Палива, які містять біоматеріали або продукти їх піролізу, будуть 
відповідати наведеним вимогам. Як відомо, біомаса має низьку зольність і 
малий вміст сірки і фосфору. Склад мінеральної складової біомаси і 
продуктів її піролізу відрізняється в залежності від виду біомаси, а також 
умов піролізу. Зола біомаси багата на оксиди калію, натрію, кальцію, 
кремнію та ін. Тобто треба враховувати не лише кількість мінеральних 
домішок в біомасі, а також їх якісний склад. Наприклад, високий вміст 
оксидів натрію та калію буде сприяти підвищенню рідкорухомості шлаку та 
дозволить знизити витрату плавікового шпату. Щодо крупності і вологи, то ці 
параметри не визначаються природними властивостями біомаси і тому 
можуть відносно легко змінюватися. Виробництво палива із заданою 
крупністю буде мати перевагу також за рахунок відсутності операції з 
попередньої підготовки палива перед використанням. Найбільш 
раціональним способом введення твердого палива в конвертер є введення 
його в кусковому вигляді разом з металозавалкою або в процесі продувки 
через тракт сипких матеріалів. 

Властивості біопалив залежать від умов піролізу. Наприклад, отримане 
нами біопаливо після піролізу деревини хвойних порід при температурах 600 
і 1000 °С характеризувалося наступними показниками (табл. 1). 

З підвищенням кінцевої температури піролізу вихід летких речовин, 
вміст сірки, фосфору, водню і азоту буде знижуватися, а вміст вуглецю і 
показник зольності – зростати. Природньо, що більш високі температури 
піролізу сприятимуть отриманню палива з більшою теплотворною здатністю. 
Слід також відмітити, що додавання початкової або попередньо піролізованої 
біомаси до вугілля, з метою подальшої карбонізації, дозволить отримати 
кускове паливо з покращеними характеристиками у порівнянні з початковим 
вугіллям. 
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Таблиця 1 Властивості біопалива 
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600 
< 5 < 3 < 0,2 <0,01 

14,7 88,3 0,8 2,7 
1000 8,2 94,2 0,5 0,8 

Наведені в роботах [3, 11-13] дані показують, що вміст вуглецю, а отже і 
теплота згорання біопалив, може бути вищою за вугілля і металургійний 
кокс.  

При використанні біомаси в якості добавок до вугілля з‘являється 
можливість отримувати палива заданих властивостей, що буде сприяти 
підвищенню техніко-економічних показників плавки. При операції підігріву 
металобрухту за межами конвертерів (завантажувальних коробах із 
надставками, спеціальних камерах тощо), яка не жорстко регламентована за 
тривалістю, можна використовувати біопалива достатньо широкого спектру – 
без попереднього піролізу або після торрефікації. Це також буде сприяти 
покращенню економічних показників роботи, при цьому буде досягатися 
необхідний окислювальний потенціал факелу. 

Таким чином, тверде біопаливо можна ефективно використовувати як 
при попередньому нагріванні, так і безпосередньо в процесі плавки. При 
цьому важливим є спосіб подачі кисню в конвертер, що дозволяє більш 
ефективно використовувати окремі види палив. Найкращий ефект зменшення 
тривалості і забезпечення рівномірності прогрівання металобрухту буде 
досягатися при комбінованому донно-верхньому нагріванні. 

Якщо порівнювати газоподібне і тверде паливо у конвертерному 
процесі, то перевагою твердого є те, що при однаковому хімічному 
недопаленні цих палив і при однакових температурах газів, що відходять, 
частка тепла, яка може бути передана шихті від загальної кількості 
потенційного тепла, при спалюванні твердого палива вище, ніж природного 
газу. 

Як показує практика, для покращення теплового балансу на початку 
плавки краще використовувати в комплексі паливно-кисневу продувку і 
тверде паливо. У світі при комбінованій продувці використовують 
вуглецьвмісні матеріали, що сприяє поліпшенню показників теплового 
балансу конвертера, причому тим більше, чим більше інтенсивність донного 
перемішування [9]. 
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Отже, як показує аналіз, з усіх видів палив, з точки зору теплотехнічних 
параметрів конвертерної плавки, краще використовувати тверде паливо. 
Підвищити ефективність використання палива можливо за рахунок зниження 
собівартості їх виробництва, поліпшення якості, а також зменшення 
екологічного навантаження на навколишнє середовище. Тому, в якості 
альтернативного палива для конвертерного виробництва пропонується 
використання палив, отриманих за участю біомаси, замість частки горючих 
копалин. 
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УДК 621.74 

 

ПЕРЕВІРКА ЕМПІРИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ЛИВНИКОВОЇ 

СИСТЕМИ МЕТОДОМ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ 

 

О. С. Войновська, Є. В. Петров, О.С. Сергієнко, 

Запорізький національний технічний університет. 

 

Проведено емпіричний розрахунок елементів ливникової системи для 

виливку “Упор”. Комп'ютерне моделювання кристалізації виливку з 

урахуванням розрахункових значень та використанням сферичного та 

екзотермічного надливку дозволило обрати раціональні габарити надливку 

з точки зору технологічного виходу придатного литва. 

 

Проведены эмпирические расчеты элементов литниковой системы 

для отливки “Упор”. Компьютерное моделирование кристаллизации 

отливки с учетом расчетных значений и использованием сферической и 

экзотермической прибыли позволило подобрать рациональные габариты 

прибыли с точки зрения технологического выхода годного литья. 

 

Empirical calculations of the gating system for “Prop” casting were 

conducted. The computer modelling of casting crystallization with spherical and 

exothermic feeders based on computed values gave the chance to choose the 

rational feeder size according to casting process yield. 

 

Україна одна з провідних країн Європи за кількістю металургійних 

підприємств. Основну продукцію виробництва становлять: переробний 

чавун, металопрокат, сталеві злитки. Це обґрунтовано тим, що загальна 

потреба в литих, штампованих і ін. готових виробах на внутрішньому і 

зовнішньому ринку низька за рахунок високої конкуренції.  

У 2011 році продукція металургійних підприємств становила близько 

30% в загальній промисловості і 25% від обсягів експорту України. 

Близько 80% металопродукції експортувалося в країни Європи, Азії, 

Близького Сходу та Південної Америки, 20% йшло на внутрішнє 

споживання. 

З 2014 р. виробництво сталі в порівнянні скоротилося на 17% - до 

26,171 млн. т, виплавка чавуну скоротилася на 15% - до 24,81 млн. т. У 

січні-вересні 2017 р. виплавка чавуну скоротилася на 42 % - до 14,626 млн. 

т.; виплавка сталі на 40% - до 15,762 млн. т.; виробництво металопрокату 

склало 13,469 млн. т.. Щорічне стабільне зниження показників було 
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пов'язано з важкою політико-економічною ситуацією у країні, пов'язаних з 

військовими діями в АТО. [1, 2] 

Для підвищення конкурентноспроможної української металурргійної 

промисловості на світовому ринку, існує необхідність впровадження 

нового обладнання, автоматизації та комп'ютеризації виробництва, а також 

навчання персоналу роботі з сучасними програмами аналізу, архівації та 

обробки інформації.  

Конструювання і розрахунок систем ливників виливків є одним з 

найважливіших етапів ливарної технології. Втрати і виробничий брак 

сталевих виливків залежать від вибору конструкції і розмірів елементів 

ливникової системи, температури металу і швидкості розливання. Основні 

вимоги до конструкції ливників можна сформулювати наступним чином: 

1. Підведення металу до порожнини форми повинно здійснюватися з 

високою швидкістю, ламінарним потоком в ті місця, розігрів яких 

посилить ефект спрямованої кристалізації виливка. 

2. Напрямок руху потоку рідкої сталі в порожнині ливарної форми 

повинен бути одностороннім, що забезпечує винесення в надливок газів і 

неметалевих включень. 

3. Ливникова система не повинна гальмувати усадку виливків, 

викликаючи підвищення внутрішніх напружень. 

4. Конструкція ливників повинна забезпечувати заливку форми через 

заповнений канал. 

5. Витрата металу і його охолодження в каналах ливникової системи 

повинні бути мінімальними. [3]  

Розрахунок ливникової системи після вибору її конструкції зводиться 

до визначення оптимальної тривалості заливки форми і площі поперечного 

перерізу всіх елементів системи. Довжину кожного ливникового каналу 

приймають конструктивно, виходячи з розміщення ливникової системи в 

габаритах форми. [4] 

З метою виконання цих вимог в розробці сучасних технологічних 

процесів лиття доцільно використовувати CAE програмні комплекси. CAE 

комплекси працюють спільно з CAD системами, в яких попередньо 

створюється 3D модель виливка разом з ливниковою системою. Процеси 

моделювання ґрунтуються на фізичних законах гідравліки і теплопередачі. 

При наявності будь-яких реальних практичних даних їх рекомендується 

враховувати при завданні граничних умов для моделювання.[5] 

Тому актуальність обраної теми полягає в застосуванні сучасних СAD 

і CAЕ систем, для прискорення розробки технології виробництва 

фасонного литва та загального поліпшення якості продукції, а також 

мінімізації виробничих витрат.  
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Метою роботи стала перевірка точність емпіричного розрахунку 

ливникової системи за допомоги комп'ютерного моделювання заливки 

металу. 

Розрахунок ливникової системи виливка виконано методом 

оптимального часу заливки, розрахунок надливку за технологічним 

виходом придатного литва (ТВП). 

Тривимірну модель досліджуваного виливка «Упор» побудовано у 

програмі КОМПАС 3D-V16 (рис. 1). Моделювання ливарної форми та 

процессу заливки рідкого металу виконано з використанням демо-версії 

програми LVM-Flow. 

Для моделювання гідродинамічних, теплових і усадочних процесів 

формування виливки була обрана система автоматизованого моделювання 

ливарних процесів Nova-flow , яка в порівнянні зі своїми аналогами має 

ряд переваг. До них відносяться простота постановки і рішення задачі, 

адекватність результатів моделювання і, при правильній постановці 

завдання, відносно висока швидкість розрахунку процесів заливки і 

затвердіння. Процеси тепломасопереносу, що моделюються в Nova-flow, 

описуються замкнутою динамічною системою рівнянь, заснованих на 

законах збереження енергії, імпульсу, маси, рівнянь стану 

багатокомпонентних сплавів. Рішення цих рівнянь здійснюється на 

прямокутній сітці методом кінцевих різниць (МКР) з автоматичним 

вибором кроку інтегрування за часом. 

Аналіз характеру затвердіння виливка і місць можливої появи 

усадкових дефектів, позначених програмою, дозволив визначити 

проблемні місця [6] 

Розрахунок надливку проводимо методом ізотерм-ізосолідусів [4]. 

Виходячи із розрахунку: діаметр сферичного надливка становить     мм; 

об‘єм надливка -      дм
 
; його маса складе -        кг. 

Звідси технологічний вихід придатного литва: 

%59%100
43,3146

46
%100 







надвил

вил

GG

G
ТВП                        (1) 

де Gвил – маса виливку, кг;  

Gнад - маса надливку, кг. 

Для кожного елементу ливникової системи задаємо необхідні 

параметри: матеріал, точки заливки. (рис. 1) 
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Рис.1 3D модель виливку з ливниковою системою. 

Комп‘ютерне математичне моделювання дозволило аналізувати 

характер затвердіння литої деталі і місць можливої появи усадкових 

дефектів. Використана модель ливникової системи ефективно та 

економічно виводить усадкову раковину в об‘єм надливку (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Моделювання кристалізації виливку зі сферичним надливком. 

Проведено моделювання із застосуванням надливку прямої дії з 

екзотермічними вставками. Розрахунок проводимо методом компанії 

«Foseco».  

Для визначення основних розмірів необхідно провести розрахунок 

модуля виливка: Мотл       м. Модуль надливку при цьому 

складає Мнад      см. 

За спеціальним каталогом обираємо параметри відповідні модулю 

надливка. Приймаємо екзотермічні вставки SL 4/5 PK з модулем Мнад =3,8 

см і об‘ємом V=2,3 дм
3
.  

Перевіряємо надливок на ефективність: 
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                (2) 

де η – ККД екзотермічного надливку, η =0,33; 

 над - об‘єм надливку, Vнад =2,3 дм
3
  

γ – питома вага рідкого металу, γ=7,0 кг/дм
3 
; 

β – об‘ємна усадка сталі 110Г13Л у рідкому стані та при твердінні, 

β=10%. 

Це значення показує, що надливок здатен живити об‘єм металу масою 

53,1 кг, тому можемо застосовувати його для виливка масою 46 кг. При 

моделюванні обираємо матеріал екзотермічних вставок надливку - 

Exothermic EXO Kal, що вивільняє 1000 кКл при горінні.  

Основні розміри надливку беремо з таблиці каталогу фірми «Foseco» 

(рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Ескіз екзотермічного надливку. 

Обєм надливку становить :      дм
 
, а його маса складе :      кг. Звідси 

 ТВП     . [4] 

Згідно з розрахунком, екзотермічний надливок більш економічний та 

має вивести усадкову раковину за масою живлення виливка. Повторне 

моделювання з різним розташукванням екзотермічного надливку (рис. 4) 

встановило, що екзотермічний надливок добре живить тіло виливка, та 

усадкові дефекти у вигляді раковини зайняли майже весь об‘єм надливку. 

При цьому виявлено, що ефективність надливку не залежить від його 

розташування відносно стержня та термічного вузла. 

Отже, комп‘ютерне моделювання процесу кристалізації дало 

можливість запобігти виготовленню бракованої продукції та виробничим 

втратам, а також зменшив кошти, що були б необхідні для виготовлення 

пробної партії виробу. Визначено можливі місця утворення усадкових 

дефектів, що дозволить ефективно використовувати об‘єм надливку та 

передбачати слабкі місця у виливку.  
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Рис. 4 Моделювання кристалізації виливку при використанні 

екзотермічного надливку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D ДРУКУ У ЛИВАРНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

О.О. Савінок 
1 
, О.В. Гонтаренко 

2
 

1
 студ. гр. ІФ-513М ЗНТУ

2
 , к.т.н., професор ЗНТУ 

 

3D друк – процес виготовлення фізичного об‘єкту, шляхом 

пошарового нанесення матеріалу(звідси походить узагальнена назва 

Additive Manufacturing – від слова additive – добавка, доповнення). Перші 

прилади зявилися у «80-тих роках у Японіі, Хідео Кодама винайшов 

систему швидкого прототипування» [1], у якій застосовувалися 

фотополімери. Згодом, у 1984р. Чарльз Хал (засновник компанії 3D 

Systems Corporation – і до сьогодні один з лідерів галузі) винайшов 

стереолітографію»[1], і поступово, крок за кроком, інноваційна технологія, 

шляхом удосконалення та застосування нових засобів друку та 

застосовуючи нові матеріали переростала, від новітнього засобу 

прототипування у повноцінну виробничу технологію.  

 

На сьогодні адитивні технології є універсальними засобами 

виробництва, які охопили широкий спектр застосувань, такі як: мистецтво, 

медицина, архітектура, будівництво, ювелірна справа, промислове 

застосування і навіть при друку їжі. Також технології, фактично можуть 

застосовуватися на будь-якій стадії створення виробів (проектування або 

прототипування, дизайн, випробування та безпосередньо виробництво).  

Конкретно у ливарному виробництві весь спектр можливостей 

адитивних технологій, потенційно, здатний спричинити значні зміни, як у 

технологічних процесах так і у технологіях в цілому. Так як, дані 

технології здатні:  по-перше – на стадії проектування виробу, або 

технологічного процесу для існуючого виробу, визначити «слабкі місця» 

до початку виробництва (шляхом моделювання з використанням подібних 

матеріалів); по-друге – вносити значні корективи в існуючі технології, 

шляхом створення (безпосереднього друку, або друку допоміжних засобів) 

елементів технологічного процесу, таких як моделі, форми; по-третє –3D 

друк являється технологією здатною створювати вироби з металу, проте 

данні технології доволі коштовні на даний момент, і застосовуються, як 

правило для спеціальних виробів(наприклад з титану). 

Як приклад застосування у ливарному виробництві можна навессти 

технологію яка застосовується у технологічних процесах лиття за 

моделями що витоплюються, моделями що випалюються. Основна 

відмінність цих технологій полягає у матеріалі який застосовується для  
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створення моделей, для витоплюваних моделей – маси на восковій основі, 

для  моделей що випалюються – пластик.  

Застосування тривимірних технологій дозволяє оптимізувати процес, 

шляхом друку моделей. У випадку технології за витоплюваними 

моделями, моделі виготовляються за технологією багатоструменевого 

друку (MultiJet Printing, MJP). Матеріал – віск або фотополімер. Якщо 

порівнювати віск і фотополімер, то останній виграє в плані якості 

надрукованої моделі, міцності і вартості, однак за якістю кінцевого 

відлитого вироби перевага, безумовно, на стороні воску [2].  

Для технології лиття за моделями що випалюються зміни більш 

суттєві. Основними недоліками пластика являються: зольність, висока 

тривалість випалювання, створення внутрішнього тиску на форму(під час 

випалювання за рахунок термічного розширення моделі). «Щоб уникнути 

термічних напружень при гартуванні, і була розроблена технологія 

QuickCast. Зовнішні стіни моделі друкуються цілком (приблизно 1 мм 

завтовшки, в залежності від габаритів), а порожнина, яка утворюється 

усередині, заповнюється стільниковою структурою, яка генерується 

програмним забезпеченням в автоматичному режимі ще до друку. При 

нагріванні модель і оболонка тиснуть один на одного, і за рахунок 

тонкостінної структури модель починає складатися всередину, 

запобігаючи руйнуванню форми [3]. 

Перевагами застосування даних технологій є: висока точність друку; 

економія часу та коштів, за рахунок мінімізації обробки, зменшення об‘єму 

моделей та відсутності оснащення. Подібні технології за рахунок високої 

точності друкованих моделей, можуть бути використані у технологічних 

процесах відповідальних виробів. 

Загалом адитивні технології покликані у значній мірі скоротити 

термін виробництва деталей, кінцевих виробів, від проекту до готового 

виробу. Тобто їх використання в ливарному виробництві збільшує 

ефективність, продуктивність, гнучкість і якість виробництва.  

Основним недоліком впровадження адитивних технологій є, високі 

початкові капітальні вкладення. 
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ВПЛИВ СПОСОБУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЇ СТАЛІ НА ЯКІСТЬ ВИДАЛЕННЯ 

ОКАЛИНИ  

 

Т. М. Голубенко, В. А. Луценко, О. В. Луценко 

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України 

 

Вивчені характеристики окалини на поверхні металопрокату 

зварювального призначення з кремнемарганцевої сталі. Показано, що 

термічна обробка (відпал) зварювального дроту в захищеній атмосфері 

приводить до кращого видалення окалини механічним способом і зниження 

кількості залишкових окислів. 

 

Изучены характеристики окалины на поверхности металлопроката 

сварочного назначения из кремнемарганцевой стали. Показано, что 

термическая обработка (отжиг) сварочной проволоки в защищенной 

атмосфере приводит к улучшению удаления окалины механическим 

способом и снижению количества остаточных окислов. 

 

The characteristics of the scale on the surface of the metal rolling for 

welding from silica-manganese are studied. It is shown that the welding wire's 

heat treatment (annealing) with protected atmosphere leads to an improvement 

to scale off by mechanical method and a decrease the amount of residual oxides. 

 

Вступ 
Сучасні металургійні технології спрямовані у бік поліпшення 

екологічності та енергозбереження виробництва при забезпеченні 

необхідних показників якості металопродукції. Дрібносортний прокат є 

основним вихідним матеріалом для метизної галузі металургії. До нього 

пред'являються вимоги за хімічним складом, мікроструктурою та 

механічними властивостями. Одним із найбільш важливих аспектів якості 

металопрокату є властивості окалини на поверхні металу та можливість її 

видалення. Окалина формується на поверхні металу при охолодженні після 

обробки до температури навколишнього середовища. 

Видалення окалини є однією з найважливіших технологічних 

операцій, що передують волочінню. Окалина повинна легко видалятися, 

при цьому поверхня металооснови повинна залишатися відносно світлою й 

мати малу кількість залишкової окалини. 
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Для очищення поверхні металопрокату від окалини традиційно 

використовують хімічний, фізичний або механічний спосіби [1]. При 

хімічному й електрохімічному травленні застосування кислот (сірчаної, 

соляної) та лугів для видалення окалини екологічно шкідливе. Крім того, 

необхідне застосування кислотостійких матеріалів, складних установок 

для регенерації, нейтралізації та очистки промивних вод і відходів 

травлення, що потребує додаткових витрат на виробництві. 

З точки зору дешевизни й підвищення екологічної чистоти процесу, 

більш прийнятним вважається механічний спосіб. Механічні способи 

очищення більш продуктивні, краще піддаються механізації й 

автоматизації, дешеві та екологічно безпечні. При механічному способі 

видалення окалини використовуються спеціальні окалиновідламувачі, в 

яких метал піддається знакозмінним навантаженням. При цьому якість 

очищення безпосередньо залежить від характеристик окалини та її 

здатності до видалення. Якісні характеристики окалини визначаються 

кількома параметрами: загальною кількістю окалини на поверхні, 

ступенем видалення окалини, кількістю залишкової окалини. 

 

Постановка задач дослідження 

У залежності від якості початкового металу, операцію волочіння 

супроводжує проміжний рекристалізаційний відпал, який підвищує 

пластичність прокату для подальшого волочіння. Використання відпалу 

обумовлює попереднє очищення поверхні від окалини. Тому необхідне 

дослідження характеристик утворювальної окалини та оцінка змоги до її 

видалення екологічним механічним способом. 

 

Методика проведення експериментів 

Основні методики розрахунку характеристик окалини, що 

застосовуються нині, наведені в роботах [2-4]. Для дослідження вибрана 

методика фірми "Bekaert" (Бельгія) (специфікація GА-03-16), яка дозволяє 

визначити здатність металопрокату до механічного видалення окалини та 

кількість залишкових оксидів на поверхні металу. Методика заснована на 

зіставленні результатів зважування випробуваного зразка до розтягування 

та після розтягування на 7%, що відповідає деформації металу в 

окалиновідламувачі й повного травлення.  

Методика визначення кількості окалини включає наступні операції. 

Зразок довжиною 300 мм після зважування з точністю до 1 мг (G1) 

травиться з двох сторін на глибину 50 мм до повного видалення окалини та 

знову зважується з точністю 1 мг (G2). Протравленими кінцями зразок 

затискається в розтягувальній машини, піддається розтягненню на 7% і 

зважується (G3). Після розтягу зразок повністю травиться в розчині 
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кислоти з інгібітором і далі зважується (G4). Загальна кількість оксидів 

(А), здатність до видалення оксидів (В) і кількість залишкових оксидів (С), 

що залишаються на зразку після розтягування, розраховуються за 

наступними формулами [4]: 

А = (G1 – G4)•1000 / G1, г/кг; кг/т 

В = (G2 – G3)•100 / (G2 – G4), % 

С = А•(1 – В/100), г/кг; кг/т . 

Розтягування проводили за допомогою універсальної розривної 

машини. 

Дослідження проводилися на зразках дрібносортного прокату з 

кремнемарганцевої сталі після охолодження на повітрі від температур 

гарячої прокатки та після волочіння й відпалу в різних середовищах:  

зразок №1 – сталь Св-08Г2С діаметром 6,5 мм (початковий), 

зразок №2 – сталь Св-08ГС діаметром 5,5 мм (початковий),  

зразок №3 – сталь Св-08ГС діаметром 4,75 мм (після відпалу в 

незахищеній атмосфері), 

зразок №4 – сталь Св-08Г2С діаметром 5,5 мм (після відпалу в 

незахищеній атмосфері),  

зразок №5 – сталь Св-08Г2С діаметром 4,75 мм (після відпалу в 

захищеній атмосфері). 

 

Результати досліджень 

Згідно діаграмі Fe-O, залізо з киснем утворює три фази: гематит – 

Fe2O3, магнетит – Fe3O4 і вюстит – FeO. При високотемпературному 

окисленні шари розташовуються в такій послідовності: безпосередньо до 

металу примикає шар оксиду з найменшим вмістом кисню FeO, далі йде 

середній шар проміжного складу Fe3O4, зовнішній шар окалини 

складається з Fe2O3. Для якісного видалення окалини необхідна наявність 

вюститної підкладки на металооснові, яка добре видаляється механічним 

способом, а також легко розчиняється в кислотах [5]. 

Аналіз поверхні зразків металопрокату в початковому стані показали 

наявність окалини трьох типів: вюститу, магнетиту й гематиту. Окалина на 

зразку №1 та №2 має більш однорідну структуру (рис. 1, а, б) з рівною 

поверхнею металооснови.  

Після термічної обробки в незахищеній атмосфері поверхня металу 

стає більш нерівною, з великою кількістю деформованих ділянок із 

тріщинами, вибоїнами тощо (рис. 1, в, г). Після відпалу в захищеній 

атмосфері – однорідна структура (рис. 1, д)    
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Рис. 1  Окалина (х500) на поверхні гарячекатаної сталі: зразок №1 (а) і 

зразок №2 (б) та після відпалу зразок №3 (в), зразок №4 (г) і зразок №5 (д)  

 

Результат розрахунку кількості окалини за методикою фірми "Bekaert" 

наведено у таблиці 1. 
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Згідно до розрахованих даних, найкраща здатність до видалення 

окалини механічним способом спостерігається в зразках під номерами №1, 

№2 і №5 у кількості більше 84%. Зовнішній вигляд цих зразків 

характеризується неоднорідною сірою поверхнею зі слідами залишкової 

окалини (рис. 2). Кількість залишкових оксидів після деформації склала 

менше 1 г/кг.  

 

Таблиця 1 Результати досліджень кількості окалини на поверхні 

кремнемарганцевої сталі  

Номер 

зразка 

Марка сталі / 

Діаметр (мм) 

Загальна 

кількість 

оксидів, г/кг 

Здатність до 

видалення 

окалини, %, 

Залишкові 

оксиди, г/кг 

1 Св-08Г2С / 6,5 8,74 88,8 0,98 

2 Св-08ГС / 5,5 5,05 83,8 0,82 

3 Св-08ГС / 4,75 5,11 64,5 1,82 

4 Св-08Г2С / 5,5 3,63 54,5 1,65 

5 Св-08Г2С / 4,75 6,51 87,9 0,79 

 

Зразки під номерами №3 і №4 після відпалу в незахищеній атмосфері 

мають темну поверхню з погано видаленою окалиною, що у великій 

кількості залишається після деформації. У цих зразках спостерігається 

низька здатність до видалення окалини (55 і 65% відповідно) та велика 

кількість залишкової окалини (1,82-1,65 г/кг), що більше, ніж після відпалу 

в захищеній атмосфері (зразок №5 – видалення 88%, залишкова окалина – 

0,79 г/кг), у 2 рази. 

 

 
Рис. 2 Зовнішній вигляд зразків після розтягування на 7% 

 

Після термічної обробки зразків №3 і №4 у незахищеній атмосфері 

склад окалини переважно складається з магнетиту. А, як відомо [6], 

магнетит має високу адгезію до металевої основи й, відповідно, погану 
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здатність до видалення. Збільшення кількості магнетиту призвело до 

зниження здібності окалини видалятися механічним способом на 19...34%. 

Велика кількість окалини, що погано видаляється механічним 

способом, показала необхідність проведення заходів, що сприяють 

підвищенню якості дрібносортного металопрокату – це використання 

захисної атмосфери при термічній обробці. 

 

 

Висновки 

Проведені підрахунки загальної кількості окалини, здатності до 

видалення окалини та кількості залишкової окалини за методикою фірми 

«Векаегt» показали наступне. Висока здатність до видалення окалини 

механічним способом (більше 84%) спостерігається в сталі після 

прокатки. Після термічної обробки в незахищеній атмосфері здатність до 

видалення окалини механічним способом знизилася на 19…34%. А після 

термічної обробки в захищеній атмосфері кількість оксидів, що 

залишилися на поверхні, у 2 рази менша.  
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УДК 669 

 

ДЕФЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ЗЛИВКУ І 

МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ 
 

К.В. Злигорєв  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

В статті розглянуті основні види дефектів, що утворюються при 

кристалізації зливка. Описано основні причини виникнення розглянутих 

дефектів. Визначено, що найбільш ефективними методами боротьби з 

внутрішніми дефектаими є різні способи додаткового підведення тепла 

до надливу. 

 

В статье рассмотрены основные виды дефектов, образующихся при 

кристаллизации слитка. Описаны основные причины возникновения 

рассматриваемых дефектов. Определено, что наиболее эффективными 

методами борьбы с внутренними дефектаимы есть разные способы 

дополнительного подвода тепла к прибыли. 

 

The main types of defects formed during crystallization of the ingot are 

considered in the article. The main reasons for the occurrence of the considered 

defects are described. The most effective methods of combating domestic 

defektaymy are different ways to supply additional heat to the earnings was 

determined. 

 

Вступ  

Безперервний розвиток важкого машинобудування вимагає 

підвищення якості сталевих злитків. Найбільшу складність викликає  

отримання сталевих злитків, які володітимуть високою хімічною і 

фізичної однорідністю з поверхнею, що не вимагає додаткової 

механічної обробки. Під час розливання сталі в виливниці не вдається 

уникнути утворення в злитках усадкових дефектів у вигляді усадкової 

раковини, рихлості і пористості. Видалення прибуткової частини зливка 

з усадковими дефектами призводить до втрат 10… 20 % металу.  

Фізична неоднорідність, або порушення суцільності металу, 

виявляється в перерізі злитка як усадкова раковина, рихлість і 

пористість. Структурна неоднорідність визначається наявністю в 

первинній кристалічній структурі металу кількох зон: поверхневої зони 
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дрібних рівновісних, розорієнтованих кристалів. У якій, крім того, 

розрізняють перехідну зону і зону відносно дрібних рівновісних 

кристалів в донній частини злитка, що отримала через характерний 

зовнішній вигляд назву «конус осадження»  (рис. 1). 

 
Рис.1 Структурні зони злитка спокійної сталі: 

1 –  зовнішня коркова зона; 2 –  зона стовпчастих кристалів; 3 –  зона 

великих рівновісних кристалів в центральній частині злитка; 4 – конус 

осадження. 

 

Хімічна неоднорідність проявляється як мікро- (дендритна) і 

макро- (зональна) сегрегація. Першій властива хімічна неоднорідність 

складу сталі в межах одного кристала (дендрита). Друга спостерігається 

в різних областях (зонах) злитка. Осьова або V-подібна сегрегація 

збігається з осьової рихлістю і являє собою ряд вигнутих смуг; 

позаосьова Λ-образна сегрегація розташована між стовбчастими і 

великими рівновісними кристалами і являє собою канали (шнури) 

круглого перетину, діаметром 2-12 мм з підвищеним вмістом сірки, 

фосфору, вуглецю та інших домішок. Через характерний вигляд у 

поздовжньому перетині злитка їх іноді називають «вуса». В осьових 

обсягах верхньої частини злитка знаходиться зона позитивної сегрегації, 

тобто зона зі зниженою концентрацією ліквуючих елементів, яка 
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розташована в нижній частині злитка і збігається з конусом осадження  

[1]. Оскільки ліквація підпорядкована закону вибіркової кристалізації, 

то вона залежить від тривалості кристалізації злитка. Виходячи з того, 

що фактори, що впливають на швидкість відводу тепла від злитка, 

впливають на ліквацію елементів - домішок в стали і, отже, на якість 

сталевого злитка. 

Зниження температури рідкої сталі в процесі затвердіння злитка в 

виливниці супроводжується зменшенням її об'єму. Через усадки при 

затвердінні злитків утворюються порожнини - незаповнені металом 

усадкові раковини. Невеликі усадочні пустоти можуть утворюватися в 

окремих замкнутих обсягах металу злитка і фіксуватися затвердіння. В 

цьому випадку злиток має пористу будову - усадкову рихлість. Усадкова 

рихлість - сукупність розвинених локальних усадок. Усадка сталі 

починає розвиватися відразу після заповнення металом виливниці 

(форми) і досягає найбільшої інтенсивності в перші 20% часу 

кристалізації. Далі, до повної кристалізації злитка усадка  йде майже з 

однаковою швидкістю. У момент найбільш інтенсивного розвитку 

усадки в злитках часто виникають інтеркристалічні тріщини, які 

найчастіше розташовуються в центральній частині злитка в зоні осьової 

рихлості.  

Внутрішні дефекти злитка обумовлюють зниження рівня і 

неоднорідність механічних властивостей металу. Зміна його структури 

від поверхні до осі злитка супроводжується погіршенням механічних 

властивостей. Фізична неоднорідність викликає зниження пластичності і 

міцності металу в осьових областях злитка, а іноді, як і хімічна 

неоднорідність, служить причиною катастрофічних провалів механічних 

властивостей в сегрегаційний областях. Зрозуміло, що перераховані 

дефекти знижують вихід придатного металу і знижують експлуатаційну 

надійність виробів. Слід зазначити, що зі збільшенням маси зливка 

розвиток дефектів посилюється і послабити їх шкідливий вплив все 

важче [1]. 

З метою досягнення максимально можливої фізичної щільності 

злитка, що багато в чому визначає його хімічну однорідність, слід в 

процесі його формування виключити утворення поперечних пережимів і 

«мостів», що ускладнюють підживлення рідким металом уражених 

усадкою нижчих горизонтів. 

Для виконання цієї вимоги необхідно підтримувати позитивний 

градієнт температур металу в напрямку до головної частини злитка. З 
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цією метою на виливницю встановлюють прибуткову надставку з 

теплоізольованою бічною поверхнею, а також збільшують конусність 

виливниці. При цьому маса металу прибутку великих злитків досягає 

25% і більше маси всього залитого в виливницю (з прибутковою 

надставкою) рідкого металу. Підвищенню хімічної однорідності і 

фізичної щільності злитка сприяє також зниження вмісту в металі 

небажаних домішок і елементів, які сильно ліквують і викликають 

формування грубої кристалічної структури. 

Поліпшення будови головної частини великих злитків важливо з 

точки зору не тільки підвищення якості злитка в цілому, але і з 

економічної (скорочення витрат рідкого металу і збільшення виходу 

придатного). Збільшення чистоти вихідного рідкого металу, 

вдосконалення конструкції виливниць і прибутковою надставки в певній 

мірі дає можливість поліпшити будову крупних злитків [2 - 3].  

Однак ці заходи не завжди дозволяють досягти високого рівня 

суцільності й однорідності зливків, особливо в умовах все зростаючих 

вимог до якості. Тому постійно ведуться дослідження, спрямовані на 

вивчення природи утворення різних дефектів і пошук способів боротьби 

з ними. 

Використання для цієї мети традиційних прийомів (посилення 

теплоізоляції бічній поверхні прибутковою надставки, утеплення 

дзеркала металу теплоізоляційними і екзотермічні сумішами і т. д.) З 

огляду на великий об‘єм металу в прибутковій частині і тривалого часу 

кристалізації не дозволяють ефективно впливати на хід кристалізації 

великих злитків [4]. 

Найбільш ефективними є різні способи додаткового підведення 

тепла до прибутку. Це можуть бути різні види обігріву. Наприклад: 

газовий, електродуговий, індукційний або електрошлаковий. 

Газовий обігрів. Після наповнення злитку в прибуткову надставку 

засипають шлакову суміш і над поверхнею металу встановлюють 

газокисневий пальник. Обігрів протягом 15 - 20 хв за рахунок 

спалювання природного або коксового газу в кисні дозволяє підвищити 

вихід придатного металу на 6-8%. Шлак, оберігає метал від окислення.  
Електродуговий обігрів. У прибуткову надставку вводять 

графітовий електрод, встановлюючи його над поверхнею металу. Після 

запалювання дуги на поверхню металу в надставці засипають 

шлакоутворюючу суміш (наприклад з шамоту, вапна і плавикового 

шпату). Утворений шлак підвищує стійкість горіння дуги і оберігає 
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метал від навуглецювання. Тривалість обігріву злитків від 0; 5 до 8 т 

змінюється в межах 0,5-2,2 ч. Спосіб дозволяє підвищити вихід 

придатного на 5-8% при витраті електроенергії 15-40 кВт-год на 1т сталі. 

Електрошлакова підживлення. Поверхню металу в прибутку 

покривають шлаком, що складається з CaO, CaF2 та А12О3, який має 

електропровідність, і в той же час великий електроопір. У шлак зверху 

занурюють електрод зі сталі того ж складу, що і злиток. При 

проходженні електричного струму від електрода до металу через шлак, 

останній нагрівається, в наслідок чого електрод плавиться і краплі 

металу через шлак надходять в головну частину зливка. Таким чином 

відбувається не тільки обігрів головної частини злитка, а й підживлення 

злитку. Спосіб дозволяє збільшити вихід придатного металу на 11% і 

більше [5]. 

Висновки 

У зв‘язку з великим впливом структурних дефектів злитку на 

фізичні та механічні властивості готових виробів потрібно постійно 

вдосконалювати технології отримання злитків для максимального 

підвищення виходу придатного металу. Літературний пошук показав, що 

найбільш ефективними є різні способи додаткового підведення тепла до 

прибутку. Це можуть бути різні види обігріву. Наприклад: газовий, 

електродуговий, індукційний або електрошлаковий. 
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ВИБІР ФЛЮСУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПРОЦЕСУ 
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Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

В даній статті було розглянуто основні характеристики, що 

визначають технологічні особливості флюсів, проаналізовано вимоги, що 

висуваються до шлаків. 

В данной статье было рассмотрено основные характеристики, 

которые определяют технологические особенности флюсов, а также 

проанализированы требования, которые выдвигаются к шлакам. 

In this article had been considered the main characteristics that 

determined technological aspects of flux and had been analised requirements for 

slag. 

 

Вступ 

 При електрошлаковому переплаві один чи декілька електродів, що 

переплавляються, занурюють в перегрітий синтетичний шлак і 

оплавляють. Весь процес переплаву проводять у мідному водо 

охолоджуваному кристалізаторі, в який метал по краплям проходить через 

шлак, збирається і кристалізується в один злиток. 

У шлаковій ванні електрична енергія перетворюється на тепло. При 

правильному режимі ведення процесу, отримують бездефектний злиток, 

переважно з однорідною структурою і низьким вмістом в металі 

небажаних елементів. Важливу роль у цьому процесі належить шлакам.  

Флюс, з якого в процесі переплаву утворюється рідкий шлак, є 

невід‘ємною частиною ЕШТ, що визначає теплоенергетику процесу, 

ступінь рафінування металу, та саме якість металу. 

Постановка проблеми: проаналізувати основні вимоги, яким має 

задовольняти шлак при електрошлаковому переплаві.  

Результати дослідження 
 Флюс повинен містити мінімальну кількість нестійких з'єднань для 

забезпечення сталості хімічного складу металу (зливка, зварного шва і т.п.) 

по ходу всього процесу. Крім того, він повинен забезпечувати легке 

збудження електричної дуги і високу стабільність електрошлакового 

процесу. Шлак має температуру плавлення нижче і щільність менше, ніж у 

зварного, наплавляємого, переплавляємого або рафінованого металу [1]. 
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До шлаків висуваються певні вимоги, а саме: 

1. Вони повинні забезпечувати легкий старт та високу стабільність 

процесу. 

2. Температура плавлення шлаку повинна бути нижчою, ніж металу. 

3. Висока електропровідність у розплавленому стані.  

4. Компоненти шлаку повинні забезпечувати протікання бажаних 

хімічних реакцій. 

5. При температурах переплаву мати достатню в‘язкість. 

6. Забезпечувати помірні швидкості плавлення з метою отримання 

спрямованої кристалізації. 

7. Забезпечувати мінімальні питомі витрати електроенергії.  

8. Забезпечувати формування якісної поверхні зливка і 

відокремлення шлакової кірки від неї. 

9. Не змінювати свій склад при зберіганні та в процесі ЕШП.  

10. Мати високу рафінуючи здатність і мінімальну окиснювальну 

здатність.  

11. Мати високий електроопір.  

12. Захищати метал від взаємодії з атмосферою.  

13. Бути екологічно нешкідливими [2]. 

На практиці ці вимоги часто суперечать одна одній і створити шлак, 

який би повністю відповідав усім вимогам неможливо. Тому, для 

визначеного процесу та сплаву підбирають найбільш підходящий флюс, 

який відрізняється вмістом компонентів.  

До компонентів, що складають шлакову систему пред‘являються такі 

вимоги:  

1. Вони не повинні взаємодіяти один з одним.  

2. Не утворювати тугоплавкі і леткі сполуки, які призводять до 

швидкої зміни складу шлаку та його властивостей.  

3. Не повинні давати токсичних виділень.  

4. Повинні мати високу пружність пари в робочому інтервалі 

температур.  

5. По можливості бути не дефіцитними і не дорогими.  

Таким вимогам відповідають шлаки на основі міцних оксидів і 

галогенідів. Функції, які виконує шлак, досить різноманітні [3]. Шлак при 

ЕШП, передусім, тепловиділяюче середовище, джерело теплоти, що 

потрібна для розплавлення витратної заготівки або шихти (у випадку 

невитратного електрода). Це ефективний засіб рафінування – в результаті 

електрошлакової обробки металу він очищається від сірки, кисню, 

неметалевих включень. 

Шлак – це постійно діюча в процесі переплаву теплова надставка, що 

дозволяє проводити безперервне живлення металевої ванни новим рідким 
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металом. Таким чином, це дозволяє керувати процесом твердіння виливка. 

Крім цього, шлак – це джерело утворення тонкої шлакової плівки – 

гарнісажу, між внутрішньою поверхнею кристалізатора та зовнішньою 

поверхнею виливка. Наявність цього гарнісажу – необхідний засіб 

забезпечення гладкої рівної поверхні виливка. Саме наявність гарнісажу 

дозволяє піддавати виливки гарячій переробці (прокатці, куванню, 

пресуванню, осадженню, прошивці, крученню) без зачистки поверхні [3]. 

Флюси поділяють на : 

1. Кислі, в яких переважають оксиди SiO2, TiO2, ZrO2. 

2. Основні (CaO, MgO, MnO, FeO). 

3. Нейтральні. 

Амфотерні оксиди, такі як Al2O3 в кислих шлаках поводять себе як 

основні, а в основних – як кислі. 

CaF2 (плавиковий шпат) відповідає найбільшому числу вимог, серед 

яких: висока електропровідність, в‘язкість шлаку така, як і в‘язкість 

рідкого металу, мінімальна окислювальна здатність, добре змочування 

неметалевих включень. Дана сполука є основною для створення ряду 

флюсів ЕШП, однак через низький електроопір такий шлак 

використовується з іншими сполуками (CaO, Al2O3 тощо), які володіють 

достатньою стабільністю при високих температурах, тобто низькою 

летючістю. 

При виборі шлаку необхідно враховувати  технологію отримання 

зливка і диспозицію витратного електрода та кристалізатора. 

У випадку, коли кристалізатор рухомий флюси повинні мати відносно 

низьку температуру плавлення (на 200°С менше температури плавлення 

металу), значний температурний інтервал кристалізації та плавне 

збільшення в‘язкості при кристалізації. 

Таким вимогам відповідають чотирьох або п‘яти компонентні системи 

CaF2  - CaO - MgO - Al2O3 – SiO2 ( флюси АНФ-28, АНФ-29, АНФ-32), що 

спеціально розроблені для ЕШП в короткий кристалізатор. Хімічний склад 

для даних флюсів наведено в таблиці 1 [4]. 

Таблиця 1 Хімічний склад флюсів 

Марка 

флюсу 

Масова доля елементу, % 

CaF2 Al2O3 CaO MgO SiO2 

АНФ-28 41-49 Не більше 5 26-32 Не більше 6 20-24 

АНФ-29 37-45 13-17 24-30 2-6 11-15 

АНФ-32 34-42 24-30 20-27 2-6 5-9 
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Перед застосуванням флюс прожарюється в термічній печі не менше 5 

годин при температурі 700 ° С. Товщина шару флюсу при прожаренні не 

повинна перевищувати 300 мм. 

На початку процесу ЕШП необхідно навести ванну рідкого шлаку. Це 

досягається застосуванням флюсів, що мають достатню електропровідність 

в кристалічному стані. 

До основних характеристик, які визначають технологічні властивості 

флюсів відносяться: 

1. Електропровідність. 

2. В‘язкість. 

3. Густина. 

4. Поверхневий натяг. 

5. Температура плавлення. 

Електропровідність 

Електропровідність шлаків у розплавленому стані залежить як від 

складу флюсу, так і від температури (рис 1.), що в значній мірі визначає 

продуктивність процесу і питому витрату електроенергії.  

 

 
 

Рис. 1 Залежність питомої електропровідності деяких шлаків ЕШТ від 

температури: 1 – АНФ-1П,  2  –  АНФ- 7, 3 – АНФ-6, 4 – АНФ-28, 5 – 

АНФ-29, 6 –  АНФ -32, 7  – АНФ-292, 8 – АНФ-8, 9 – АНФ-291, 10  -

  АНФ-21, 11  –  АНФ- 291. 

Зі зменшенням електропровідності шлаку збільшується його 

температура, збільшується продуктивність плавки, знижується питома 

витрата електроенергії. Проте зменшення електропровідності сприятливо 
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позначається на  економічності процесу до деякого екстремального 

значення, після якого слідує спад характеристик. Хоча збільшення 

електропровідності і характеризує більшу стійкість процесів ЕШТ, але 

воно потребує більших електричних витрат. 

В’язкість 

Виходячи із взаємозв‘язку температури і в‘язкості розрізняють довгі 

та короткі шлаки. 

Якісну поверхню зливка дають шлаки, твердіючи в широкому 

температурному інтервалі, тобто так звані "довгі" шлаки. Широкий 

інтервал кристалізації шлаків необхідний при наявності відносного 

переміщення між направляючим металом, i формуючою стінкою, як це 

спостерігається при ЕШП із витягуванням зливка або з підйомом 

кристалізатора. 

«Короткі» характеризуються значним зміненням в‘язкості при 

незначній зміні температури. Чим «коротше» шлак,  тим товще шлаковий 

гарнісаж і гірша поверхня зливка. 

На в‘язкість шлаку значною мірою впливає як температура, так і 

хімічний склад флюсу (рис 2). 

 

 

Рис. 2 Залежність в‘язкості деяких шлаків ЕШТ від температури: 1 –

 АНФ- 291, 2 – АНФ- 295, 3 – АНФ-1П, 4 – АНФ-6, 5  –  АНФ - 25, 6 –

  АНФ - 26, 7 – АНФ-28, 8 – АНФ-29, 9  –  АНФ-30, 10  -  АНФ-32. 
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Чим менша в‘язкість, тим краще тепло- і масо-перенесення домішок 

в шлаковій ванні. 

При робочих температурах ЕШП (1600-2000°С) практично всі 

шлаки володіють низькою вʼязкістю . Проте флюси на фторидній основі 

володіють більшою рідкотекучістю , ніж оксидно-фторидні. 

Густина 

Велика різниця густин шлаку та металу зменшує можливість 

захоплення шлаку металом при кристалізації. Густина шлаку залежить і 

від його складу, і від температури.  

Найбільший вплив на густину розплавів на основі фториду кальцію 

мають домішки ZrO2 і Al2O3, потім TiO2, MgO, CaO. 

Найчастіше густина шлаків при ЕШП  в діапазоні робочих 

температур не перевищує 3,0 г/см
3
, що суттєво не впливає на розділення 

шлакової та металевої ванни. 

Поверхневий натяг 

Ця величина кількісно дорівнює роботі утворення одиниці поверхні 

рідкого або твердого тіла і характеризується коефіцієнтом поверхневого 

натягу або питомою вільною поверхневою енергією. Цією енергією 

володіють будь-які рідини, які не змішуються, в тому числі шлак і 

метал. На поверхневий натяг, який прямо пропорційний температурі, в 

значній мірі впливає хімічний склад шлаку. 

 Шлаки на основі CaF2 мають невелике значення поверхневого 

натягу, а збільшення міжфазного натягу на межі шлак-метал, завдяки 

додаванню домішок Al2O3, CaO, MgO зумовило застосування шлакових 

систем на їх основі.  

Температура плавлення флюсу 

Найнижчу температуру плавлення мають сольові флюси: CaF2 

(tпл  =1418°С); NaCl (tпл =801 °С); NaF (tпл =992°С), найбільшу – оксидні: 

CaO (tпл  =2580 °С); Al2O3 (tпл=2050 °С), проміжну – оксидно-сольові 

флюси. 

 Значний вплив на температуру ЕШП має хімічний склад флюсів, 

який залежить від вмісту в ньому CaF2, CaO, Al2O3. При інших рівних 

умовах температура процесу збільшується при збільшенні концентрації 

Al2O3 і CaO в флюсі і знижується при збільшенні концентрації CaF2.  

При ЕШП температура плавлення флюсу повинна бути нижче 

температури ліквідусу металу чи сплаву; оптимальним співвідношенням 
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є: температура плавлення шлаку дещо нижче, а температура його 

кипіння достатньо вище температури плавлення металу.   

tпл.шл. <  tпл.ме. < tкип.шл.     (1) 

Ця різниця температур повинна становити при плавці в рухомий 

кристалізатор  до 200°С [5]. 

 

Висновки 

Флюс повинен містити мінімальну кількість нестійких з'єднань для 

забезпечення сталості хімічного складу металу (зливка, зварного шва і 

т.п.) по ходу всього процесу. Крім того, він повинен забезпечувати легке 

збудження електричної дуги і високу стабільність електрошлакового 

процесу. 

При виборі шлаку необхідно враховувати технологію отримання 

злитка і диспозицію витратного електрода та кристалізатора. 
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УДК 669.715:621.746 

 

ПРО ФОРМУВАННЯ ГАЗОВОЇ ПОРИСТОСТІ У ВІДЛИВКАХ  

 З АЛЮМІНІЮ І ЙОГО СПЛАВІВ 

 

Г.М. Трегубенко, Г.В. Трегубенко, Г.А. Поляков, С.М. Підгорний, В.Т. Калінін 

Національна металургійна академія України 

 

Встановлено вплив різних чинників на процес газовиділення водню при 

кристалізації алюмінію і його сплавів, у т.р. на кількість, розмір і 

розташування газових пір у відливках. Застосування на практиці 

встановлених залежностей дає можливість активно управляти процесом 

газовиділення і отримувати відливки з оптимальною газовою пористістю. 
 

Установлено влияние разных факторов на процесс газовыделения 

водорода при кристаллизации алюминия и его сплавов, в т.ч. на 

количество, размер и расположение газовых пор в отливках. Применение 

на практике установленных зависимостей дает возможность активно 

управлять процессом газовыделения и получать отливки с оптимальной 

газовой пористостью. 

 

The influence of various factors on the process of gas evolution of hydrogen 

during the crystallization of aluminum and its alloys is established, including on 

the number, size and location of gas pores in castings. The application of 

established dependencies in practice makes it possible to actively control the 

process of gas evolution and to obtain castings with an optimal gas porosity. 

 

Вступ 

В даний час алюмінієві сплави, завдяки їх легкості, механічним 

властивостям, корозіоностійкості, технологічності і вторинній переробці, 

знаходять широке застосування в машинобудуванні.  

В результаті виплавки і розливання алюміній взаємодіє з різними 

газами, що є причиною утворення ряду дефектів. Основними з яких є 

газова пористість і неметалічні включення. Гази, екстраговані з алюмінію, 

складаються переважно з водню [1]. Основним його джерелом є атомарний 

водень, що утворюється при дисоціації водяної пари, адсорбованої з 

повітря, шихти, стінок тиглів або форм, а також його реакції з алюмінієм. 

Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Виникнення газової пористості в алюмінієвих виливках пояснюється 

різкою зміною розчинності водню під час переходу алюмінію з рідкого 

стану в твердий. Тому водень в алюмінієвих сплавах завжди вважався 
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шкідливою домішкою і способам видалення водню з алюмінієвих 

розплавів присвячена велика кількість робіт, як в Україні [2], так і за її 

межами [3-5]. Разом з цим, починаючи з середини ХХ століття, почали 

з'являтися публікації, в яких наголошувалися ті або інші аспекти 

позитивного впливу водню на процес формування виливок з алюмінієвих 

сплавів [6]. Було відмічено, що спливання міхурів водню при кристалізації 

сприяє очищенню розплаву від неметалевих включення. Потім почали 

з'являтися повідомлення, що в деяких випадках газові міхури не 

погіршують, а навпаки, дозволяють поліпшити механічні і експлуатаційні 

властивості алюмінієвих сплавів [7, 8]. Підтвердженням цьому стало 

відкриття нового класу литих пористих сплавів – газарів (газом армований 

матеріал) [9, 10]. Газари володіють цілим рядом чудових властивостей, в 

т.ч. підвищеною теплоізоляцією, звукопоглинанням, демпфуванням удару. 

Вони мають міцність і пластичність набагато перевершуючи властивості 

раніше відомих пористих матеріалів. Газари застосовуються як фільтри, 

підшипники, розпилювачі і змішувачі рідин і газів і тому подібне. 

Таким чином, газовиділення водню при кристалізації алюмінію і його 

сплавів може, як негативно, так і позитивно впливати на процес 

формування виливок [11]. Так для конструкційних алюмінієвих сплавів 

наявність газової пористості різко погіршує їх механічні і експлуатаційні 

властивості і навіть приводить до браку, тому для її повного або 

часткового запобігання необхідне проведення низки технологічних заходів 

[2-5]. Для газарів, навпаки, виділення міхурів водню за певних умов 

формує відливання з необхідною пористою структурою і унікальними 

фізико-механічними і експлуатаційними характеристиками [9-11]. Тому 

для забезпечення оптимальної структури виливок з алюмінію і його 

сплавів необхідно знати, які чинники і як впливають на процес 

газовиділення водню. 

Об'єкт, мета і завдання дослідження 

Об'єктом дослідження – є процес газовиділення водню при 

кристалізації алюмінію і його сплавів. 

Метою роботи є дослідження впливу різних чинників на процес 

газовиділення водню при кристалізації алюмінію і його сплавів. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити які чинники і як впливають на початок процесу 

газовиділення водню і утворення газової пористості при кристалізації 

виливок з алюмінію і його сплавів. 

2. Встановити вплив різних чинників на інтенсивність процесу 

газовиділення і, відповідно, на кількість і розмір газових утворень. 
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 Матеріали і методи досліджень 
Як матеріали досліджень використовувалися алюміній і його сплави. 

Методика проведення досліджень базувалася на моделюванні процесу 

газовиділення водню при кристалізації алюмінію і його сплавів. 

Виклад результатів дослідженя  

При аналізі перерозподілу водню між рідкою і твердою фазами при 

кристалізації алюмінію і його сплавів в роботі [12] показано, що вміст 

водню в розплаві, прилеглому до міжфазної межі, збільшується по мірі 

твердіння: 
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де   ..кфH і  0H - вміст водню в розплаві на фронті кристалізації і до  

                             початку твердіння, мас. %; 

 – частка металу, що закристалізовувався; 

 твH - розчинність водню в твердому металі при температурі солідус,  

            мас. %. 

 

При цьому, якщо   ..кфH  перевищить межу розчинності водню в 

рідкому металі (   .рH ) на деяке пересичення, то може початися 

газоевтектичне перетворення і відбутися утворення нової (третьою) фази – 

газових міхурів (рис. 1). На підставі рівняння (1) можна розрахувати 

критичну частку металу, що закристалізовувався ( крит ), досягши якої 

може початися газовиділення на фронті кристалізації: 
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Величина пересичення розплаву воднем залежить від умов, при яких 

відбувається утворення бульбашки. Для початку газовиділення необхідно, 

щоб рівноважний тиск водню на фронті кристалізації перевищив величину 

противовдавлення, що перешкоджає утворенню газових міхурів: 
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внР  - зовнішній тиск газової фази, атм.; 

метР  - метало статичний   тиск, атм.; 

капР  - капілярний тиск, атм. 

 

 
 

Рис. 1 Перерозподіл водню між трьома фазами при кристалізації 

алюмінію і його сплавів: а - розподіл водню в твердій фазі; б - розподіл 

водню в рідкій фазі; в - область виділення водню в газові міхури. 

 

АВС - зміна змісту водню в твердій фазі з часом; DEF - зміна вмісту 

водню в об'ємі розплаву з часом; GJL - зміна вмісту водню в розплаві, 

прилеглому до фронту кристалізації з часом; HF - зміна локальній 

концентрації водню на відстані х від фронту кристалізації. 

Враховуючи, що ghP рмет   і
R

2
Pкап


 , умову початку газоутворення 

(3) можна представити у вигляді: 
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де g  - прискорення сили тяжіння, см/с
2
; 
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р – щільність розплаву, г/см
3
; 

h  - висота стовпа рідкого металу над зародком газового бульбашки,  

       см; 

  - коефіцієнт поверхневого натягнення металу, Н/см; 

R  - радіус зародка, см. 

 

Мінімальне пересичення розплаву воднем, досягши якого починається 

газовиділення, буде рівне: 
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Підставляючи вираз (4) в (2) отримаємо: 
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Величину пересичення розплаву воднем, необхідну для початку 

газовиділення, можна також виразити і через роботу утворення бульбашки 

[13]: 
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де А  – робота утворення газового міхура, Дж; 
*k  - коефіцієнт пропорційності, Дж/(% ·см

3
); 

пV  - об'єм газової бульбашки, см
3
. 

 

Роботу утворення газового міхура можна визначити як різниця 

кінцевою і початковою потенційних енергій тиску газу і рідини і витратою 

енергії проти дії сил поверхневого натягнення рідини і адгезії металу, що 

кристалізується: 
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де гР  - тиск газу усередині бульбашки, атм.; 

рР  - тиск рідини на бульбашку, атм.; 

  - краєвий кут; 

aS  - поверхня дії сил адгезії, см
2
; 

пS  – поверхня газової бульбашки, см
2
. 
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Згідно формулі (8) бульбашки водню виникають на поверхні твердої 

фази з найменшою витратою роботи, а отже, з найбільшою вірогідністю, в 

тих місцях, де відношення пa SS  буде найбільшим. При будь-якому 

значенні краєвого кута відношення пa SS  буде найбільшим в западинах 

між кристалами, що ростуть, при комірчасто-дендритному фронті 

кристалізації і на поверхні неметалічних включення, тому саме в цих 

місцях найбільш вірогідне зародження бульбашок водню. 

Кут прямої JL (рис. 1, в) залежить від швидкості утворення бульбашки 

і за незмінних початкових умов є постійним. Причому, чим менше 

мінімальні розміри бульбашки, тим меншим повинен бути час ( 12  ), 

передування його зародженню. Тому, чим більше пересичення воднем 

розплаву на фронті кристалізації і відношення, а міжфазне натягнення 

менше тим, чим коротше буде час, передування зародженню бульбашки, а 

ділянка KL на мал. 1 менше. 

Газова бульбашка, що утворилася, спливає не відразу, а може якийсь 

час утримуватися на фронті кристалізації. При цьому вміст водню в 

розплаві на міжфазній межі рівний  рH  і не збільшуватиметься на ділянці 

LI (рис. 1), оскільки всі "зайві " атоми водню, що виділилися при 

твердінні, переходять в газову бульбашку, викликаючи його зростання. 

Чим довше газова бульбашка утримується на фронті твердіння, тим 

ділянка LI більша. 

Коли розмір бульбашки стає таким, що виштовхуюча сила перевищить 

сили, що утримують його на фронті кристалізації, бульбашка спливає. У 

роботі [14] на основі теорії капілярності виводиться наступна формула для 

діаметру бульбашки, що відривається: 
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Зважаючи на пульсацію   ..кфH  у трифазній зоні (рис. 1, в) слід чекати 

постійних змін і змісту водню в об'ємі розплаву (  обH ), що здавалося 

повинно було б привести до постійних скачок   обH  Але враховуючи, що 

на фронті кристалізації відбувається одночасно, як і локальні пересичення 

розплаву воднем (лінія IJ), так і утворення газових міхурів (лінія JL), і їх 

зростання (лінія LI), то це приводить до виникнення великого числа 

локальних дифузійних потоків атомів водню, направлених в різні боки і які 

в середньому врівноважують один одного і не приводять до зміни   обH  

У роботі [13] була отримана формула для визначення часу 

23.п.р   (рис. 1), відповідного зростанню бульбашки на міжфазній 
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межі: 
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   ,                                           (10) 

де ..мз  - час зростання газового міхура, с; 

мзрR .  - граничний розмір бульбашки, що знаходиться на фронті  

           кристалізації, см; 

 мH  - концентрація водню в бульбашці (у нашому випадку  100%). 

 

У цій же роботі приводиться конкретні значення часу зростання 

газової бульбашки. Так при Rм =0,01 см воно складе від 0,5 до 3,1 c, а при  

0,05 см - 13,2.78 c, відповідно.  

Необхідно відзначити, що по формулі (10) можна визначити час життя 

тільки одної газової бульбашки, але реально на межі розділу фаз 

зароджується, росте і відривається велика кількість міхурів. Тому одним з 

важливих параметрів, що характеризують перерозподіл водню між трьома 

фазами при кристалізації алюмінію і його сплавів є інтенсивність 

виділення водню в газові міхури. 

Інтенсивність газовиділення можна визначити по формулі: 

 

  
 d

dM

d

dV
I

в
H

H

в
H

H
1

2
 ,                                       (11) 

де 
2HI  - інтенсивність виділення водню в газові міхури, см

3
/с; 

в
HV  і в

HM  - об'єм і маса водню, що виділився, відповідно  см
3
 і г; 

H – щільність водню, г/см
3
. 

 

Як вже наголошувалося вище, маса водню, що виділився, в газові 

міхури рівна масі водню, що перейшов, з металу, що закристалізовувався, 

на фронт кристалізації: 

    твоб
закртв

твоб
закрв

H HH
V

HH
М

М ][][
%100

][][
%100

maxmax 


,            (12) 

де max][ обH  - максимальний вміст водню в об'ємі розплаву, по  

                    досягненню якого на фронті кристалізації починають  

                    виділятися  міхури, мас.%; 

закрM  і закрV  - маса і об'єм металу, що закристалізовувався, г і см
3
. 

Максимальний вміст водню в об'ємі розплаву, відповідне початку 

газовиділення (точка М, рис. 1, б), можна розрахувати по рівняннях 

отриманим в роботі [12]: 
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де  обH  - ефективний коефіцієнт розподілу водню. 

 

Беручи до уваги, що, отримаємо: 

 
пртвоб HHHH ][][][][ max   .                                     (15) 

  

Тепер підставимо рівняння (15) в (12), а потім що вийшли вираз - в 

(11), вважаючи  мH  незалежним від часу: 

  




d

dV
HHHHI

закр

твмртв

H

тв

H ][)][]([][
%1002

  .                        (16) 

 

Враховуючи, що похідна за часом об'єму металу, що 

закристалізовувався, є не що інше, як об'ємна швидкість твердіння ( .кр.об

), отримаємо остаточну формулу для визначення інтенсивності 

газовиділення: 
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 .                           (17) 

 

Обговорення результатів дослідження  

На підставі отриманих виразів (2) і (6) можна зробити висновок, що 

чим більше ступінь пересичення твердого розчину воднем і його 

розчинність в твердому металі, константа рівноваги реакції розчинення 

водню, зовнішній тиск газової фази, щільність і поверхневе натягнення 

розплаву, висота стовпа рідкого металу над місцем зародження газового 

міхура, і менше початковий вміст водню в розплаві і радіус зародка, тим 

пізніше починається виділення водню в газові міхури і утворення 

пористості. 

Зі встановленого виразу (17) виходить, що чим вище об'ємна 

швидкість кристалізації і більше ступінь пересичення розплаву воднем, а 

також чим сильніше відрізняється розчинність водню в рідкій і твердій 

фазах, тим інтенсивніше відбуватиметься виділення водню в газові міхури. 

Висновки 

Отримані вирази дозволяють визначати які чинники і як впливають на 

процес газовиділення водню при кристалізації алюмінію і його сплавів, в 

т.ч. на кількість, розмір і розташування газових пір у відливаннях. 

Застосування на практиці встановлених залежностей дає можливість 
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активно управляти процесом газовиділення водню при твердінні алюмінію 

і його сплавів і отримувати відливання з оптимальною газовою 

пористістю. 
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(г. Краматорск, Украина) 

 
Чавун на шляху від домни до сталеливарного агрегату 

переливається 4 рази у випадку застосування стаціонарного міксеру та 3 
рази у випадку застосування передвічних міксерних чавуновозів. Переливи 
чавуну супроводжуються викидами в атмосферу дрібнодисперсних 
кристалів Fe2O3 (бурого диму) і великодисперсних пластин графіту. Для 
очистки відведених викидів від графіту досить циклонів, але для 
вловлювання бурого диму необхідно застосування електрофільтрів або 
рукавних фільтрів – громіздких та дорогих апаратів. Тому практичний 
інтерес представляють технічні рішення по зниженню викидів дешевшим 
шляхом. Таким рішенням може бути застосування газоподібного азоту 
для подавлення викидів бурого диму. 

 Встановлено, що утворення бурого диму є результатом взаємодії 
бризок чавуну з киснем. Процес включає вибух великих бризок внаслідок 
виділення монооксиду вуглецю і горіння дрібних крапель, що при цьому 
виникають. Інтенсивність горіння крапель можна знизити шляхом подачі 
газоподібного азоту. Запропонована формула, що зв’язує технологічні і 
конструктивні параметри подачі азоту та ефективність 
пилоподавлення. Результати розрахунків добре співпадають з 
експериментом. Пилоподавлення азотом успішно впроваджено на ряді 
заводів України та Росії. 

 
Чугун на пути от домны до сталеплавильного агрегата переливается 

4 раза в случае применения стационарных миксеров и 3 раза в случае 
применения передвижных миксерных чугуновозов. Переливы чугуна 
сопровождаются выбросами в атмосферу мелкодисперсных кристаллов 
Fe2O3 (бурого дыма) и крупнодисперсных пластин графита. Для очистки 
отведѐнных выбросов от графита достаточно циклонов, но для 
улавливания бурого дыма требуется использование электрофильтров или 
рукавных фильтров – громоздких и дорогих аппаратов. Поэтому 
практический интерес представляют технические решения по снижению 
выбросов более дешѐвым путѐм. Таким решением может быть 
применение газообразного азота для подавления выбросов бурого дыма. 
Установлено, что образование бурого дыма является результатом 
взаимодействия брызг чугуна с кислородом. Процесс включает взрыв 
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крупных брызг в результате выделения пузырька монооксида углерода и 
горение образовавшихся мелких капель. Интенсивность горения капель 
можно снизить, подавая газообразный азот. Предложена формула, 
связывающая технологические и конструктивные параметры подачи 
азота и эффективность пылеподавления. Результаты расчѐтов хорошо 
совпадают с экспериментом. Пылеподавление азотом успешно внедрено 
на ряде заводов Украины и России.  
 

Pig iron from the blast furnace to the steelmaking unit 4 times in case 

stationary mixers, and 3 times in the case of the use of the mobile mixers. 

Changes of cast iron are accompanied by atmospheric emissions of fine crystals 

Fe2O3 (red fume or brown smoke) and coarse plates graphite. For cleaning 

emissions from graphite enough cyclones, but for the capture of red fume 

requires the use of electrostatic precipitators or bag filters are bulky and 

expensive machines. Therefore interest technical solutions to reduce emissions, 

cheaper way. This decision may be the application of gaseous nitrogen to 

suppress emission of red fume.  

It has been established that formation of red fume is the result of interaction of 

iron with oxygen spray. The process includes a large droplets explosion as a 

result of formation bubble spray carbon monoxide and combustion formed small 

droplets. The intensity of combustion drops can be reduced by feeding of 

gaseous nitrogen. The proposed formula linking technological and structural 

parameters of nitrogen supply and the efficiency of the dust suppression. The 

results of calculations well coincide with experiment. The dust suppression by 

nitrogen has been successfully implemented at a number of factories in Ukraine 

and Russia. 

 

Переливы чугуна в металлургической технологии. 
Переливы чугуна из ѐмкости в ѐмкость являются необходимым 

звеном в технологическом процессе металлургического производства. 

После окончания плавки в доменной печи вскрывается лѐточное отверстие 

и производится выпуск чугуна, который разливается в ковши или 

миксерные чугуновозы и по железнодорожным путям подаѐтся в 

сталеплавильные цеха. 

Применение миксерных чугуновозов вместо открытых ковшей позволяет 

снизить потери тепла на пути от домны до сталеплавильного агрегата, 

отказаться от строительства стационарных миксеров и исключает 

использование крана для слива чугуна из ковшей.  На Украине эта 

прогрессивная технология применялась до войны в Донбассе только на 

Алчевском металлургическом комбинате [1]. 

Чугун в ковшах поступает в миксерные отделения, где установлены 

миксеры - футерованные ѐмкости для хранения жидкого чугуна. Внутри 
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миксера сжигается природный или коксовый газ, что позволяет 

поддерживать температуру чугуна на необходимом уровне в течение 

длительного времени. Основные технологические операции в миксерном 

отделении заключаются в заливке чугуна в миксер из доменных ковшей и 

сливе чугуна из миксера в ковши сталеплавильного цеха. При 

транспортировке чугуна в миксерных чугуновозах, последние поступают в 

отделение перелива, где производится слив чугуна в ковши 

сталеплавильного цеха. Таким образом, при применении миксерных 

чугуновозов из технологической цепочки исключается один перелив - 

операция заливки чугуна в миксер. 

Слитый из миксера или миксерного чугуновоза чугун в ковше поступает в 

сталеплавильное отделение и заливается в сталеплавильный агрегат - 

конвертер, мартен или электросталеплавильную печь. 

Таким образом, каждая порция чугуна на пути от домны до 

сталеплавильного агрегата переливается 4 раза в случае применения 

стационарных миксеров и 3 раза в случае применения передвижных 

миксерных чугуновозов.  

 

Выбросы в атмосферу и традиционные методы их снижения. 

Переливы чугуна сопровождаются выбросами в атмосферу 

взвешенных частиц: мелкодисперсных кристаллов Fe2O3 (бурого дыма) и 

крупнодисперсных пластин графита. В среднем содержание графитной 

спели составляет 20-35%. Остальную часть выбросов составляет бурый 

дым [2].  

Для борьбы с выбросами вредных веществ в атмосферу при переливах 

традиционно применяются системы отвода выбросов и последующей 

очистки газов от пыли. Очистка выбросов от газообразных вредностей при 

переливах чугуна, по нашим данным, не производится в мире нигде. 

Для обеспечения эффективного отвода необходимы значительные расходы 

аспирируемой среды. Так, на ДП-9 меткомбината «Криворожсталь» 

(полезный объѐм 5000 м
3
) от летки отводится 500 тыс. м

3
/ч, от ковшей - 

230 тыс. м
3
/ч, от желоба - 90 тыс. м

3
/ч [2,3]. На крупнейшей в СНГ ДП-5 

«Северянка» Череповецкого меткомбината, полезным объѐмом 5500 м
3
, 

суммарный расход составляет 2300 тыс. м
3
/ч [2,4]. На Западно-Сибирском 

меткомбинате (ЗСМК) на ДП-1 объѐмом 1719 м
3
 суммарно отводится 1300 

тыс. м
3
/ч [2].  

В миксерных отделениях применяются аспирационные системы 

обеспечивающие отвод до 400 тыс. м
3
/ч. По данным [5] в ФРГ разработаны 

два способа отвода выбросов при сливе чугуна в ковш из миксера или на 

стенде перелива. В одном случае ковш помещают под раздвижное 

укрытие, имеющее в закрытом положении отверстие для прохода струи 
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металла. Отсос запылѐнных газов производится из-под укрытия, расход 

аспирируемой среды 400-500 тыс. м
3
/ч. В другом случае применяются 

неподвижные зонты, но объѐм аспирируемой среды возрастает до 800 тыс. 

м
3
/ч. В обоих случаях, по данным авторов, достигается 100% отвод 

выбросов. По данным [6] капитальные затраты для отвода и очистки 

выбросов при переливах чугуна в 2-4 раза превышают затраты на 

технологические газоочистки (при равной степени очистки). Такие объѐмы 

аспирации требуют также значительных эксплуатационных затрат из-за 

большого расхода электроэнергии.  

Для очистки отведѐнных выбросов от графита достаточно циклонов, но 

для улавливания бурого дыма требуется использование электрофильтров 

или рукавных фильтров – громоздких и дорогих аппаратов [2]. 

Высокие капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с 

сооружением газоочистных систем, не дают возможности быстро решить 

проблему этим методом в условиях Украины. Поэтому практический 

интерес представляют технические решения по снижению выбросов более 

дешѐвым путѐм, пусть даже и с несколько меньшей эффективностью.  

Таким решением может быть применение газообразного азота для 

подавления выбросов бурого дыма [2,7-9]. 

 

Образование бурого дыма. 

 По вопросу о механизме образования бурого дыма существуют 

различные мнения. Работы по данному направлению в основном 

рассматривают эту проблему применительно к сталеплавильным 

процессам. 

 Часть исследователей считают, что бурый дым образуется в 

результате испарения железа или его оксидов из зоны продувки [10-13].  

В работах [14,15] показано, что образование мельчайших капель 

металла, по размерам соответствующих частицам пыли, может 

происходить в результате термического диспергирования поверхности 

пленки расплава в зоне контакта кислородной струи с поверхностью 

металла. При этом в результате экзотермических реакций, эта поверхность 

разогревается и возникает сильный градиент температуры в 

микроскопическом поверхностном слое металла. Это должно привести к 

появлению волн разрежения и сжатия, распространяющихся в металле со 

скоростью, близкой к скорости звука. При таких условиях жидкий металл 

ведет себя как квазитвѐрдое вещество и может крошиться. По мнению 

авторов работ [14,15] такой механизм является основной причиной 

образования бурого дыма в начале и середине плавки. 

Ряд исследователей считают причиной пылеобразования вынос брызг 

металла в газовую фазу при кипении ванны [14-16].  
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Однако процесс перелива чугуна обладает рядом особенностей, 

позволяющих отбросить некоторые теории и сделать предположения 

относительно механизма дымообразования.  

В частности отсутствует зона продувки с высокими температурами, 

и, следовательно, бурый дым не может образовываться в результате 

испарения железа или его оксидов из реакционной зоны. Отсутствие 

большого градиента температур делает невозможным и процесс 

растрескивания поверхностного слоя металла, поэтому бурый дым не 

может возникать таким путѐм. При переливах не происходит 

существенного изменения химического состава металла, нет кипения 

ванны, поэтому бурый дым не может образовываться в результате выноса 

брызг всплывающими пузырями СО.  

В то же время бурый дым может образовываться в результате 

взаимодействия брызг чугуна с кислородом газовой фазы. Источником 

брызг является диспергирование металла при соударении струи чугуна с 

дном наполняемой ѐмкости или с зеркалом металла. Затем эти брызги в 

полете вступают во взаимодействие с кислородом газовой фазы, что и 

приводит к выделению бурого дыма. Это подтверждается рядом 

закономерностей, наблюдаемых на практике. Так, образование бурого 

дыма при переливах наблюдается только при наличии диспергирования 

расплава. Со спокойной поверхности металла и при осторожных переливах 

при незначительном перепаде высоты выделение бурого дыма практически 

отсутствует. О тесной связи процесса пылеобразования с процессом 

диспергирования металла свидетельствует и динамика выбросов при 

наполнении ковша жидким чугуном. В первый момент наполнения ковша 

струя чугуна ударяется о футерованное дно. Образуется большое 

количество брызг, и интенсивность выделения бурого дыма максимальна. 

Через некоторое время на дне ковша образуется слой металла, 

смягчающий удар. Количество образующихся брызг резко уменьшается и 

одновременно в 1,3-2,5 раза снижается концентрация пыли в выбросах 

[2,17].  

Таким образом, для образования бурого дыма при переливах чугуна 

необходимо наличие брызг металла и контакт этих брызг с кислородом. 

Бурый дым при переливах чугуна является результатом взаимодействия 

брызг чугуна и кислорода газовой фазы. Из различных механизмов 

взаимодействия брызг чугуна с кислородом воздуха на практике 

реализуются два варианта:  

- для крупных брызг - окисление углерода в объѐме капли через слой 

закиси железа с образованием пузырька монооксида углерода и 

взрывом капли; 

-  для мелких капель - тотальное горение капли. 
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Расчѐты показывают, что зарождение пузырька СО в гомогенном расплаве 
невозможно. Однако, реальный чугун всегда гетерогенен. К факторам, 
облегчающим процесс зарождения пузырька, относятся: 

1. Снижение поверхностного натяжения вследствие повышенного 
капиллярного давления на границе раздела фаз; 

2. Наличие гетерогенных включений; 
3. Плохая смачиваемость гетерогенных включений; 
4. Сложный рельеф поверхности гетерогенных включений. 
Совокупность этих факторов обеспечивает зарождение пузырька СО в 

капле и еѐ последующий взрыв. Подробно механизм взрыва пузырька 
рассмотрен в [18,19]. 

Факт взрыва крупных брызг металла при переливе подтверждѐн 
исследованиями в промышленных условиях. 

Для улавливания брызг металла в миксерном отделении конвертерного 
цеха меткомбината «Азовсталь» был сооружѐн встроенный в газоход 
аспирационной системы брызгоуловитель, представляющий собой бункер, 
установленный под отверстием в газоходе, прорезанном в месте поворота 
газохода на 90

0
 в вертикальной плоскости.  

Брызги чугуна исследовались под микроскопом. Для этого 
использовался растровый электронный микроскоп JSM-T300. На рис. 1-4 
представлены фотографии различных фракций брызг металла. В правом 
нижнем углу каждой фотографии линией показан масштаб снимка. Цифрами 
указаны, слева направо: длина характерного размера (мкм), увеличение 
объектива микроскопа, дата исследования и номер кадра. 

Было установлено, что значительная часть брызг носила явные следы 
взрыва пузырька газа:  в брызгах имелись полости, рваные отверстия, многие 
частицы представляли собой осколки более крупных полых сфер. Было 
установлено также, что доля взорвавшихся брызг возрастала с ростом 
размера капли.  
Из фотографий видно, что по мере уменьшения размера частиц доля 
взорвавшихся капель снижается. Среди капель размером менее 30 мкм 
взорвавшиеся частицы отсутствуют. В то же время крупные брызги носят 
явные следы неоднократных взрывов. В табл. 1 представлены результаты 
изучения по фотографиям частиц различных фракций. Из табл. 1 видно, что в 
результате взаимодействия брызг с кислородом воздуха часть капель 
взрывается. Существуют критические размеры капель, определяющих 
вероятность взрыва. Так, капли размером менее 30 мкм не взрываются. Капли 
размером 250-2000 мкм взрываются со 100% вероятностью. Капли 
промежуточных размеров, от 32 до 250 мкм, взрываются с тем большей 
вероятностью, чем больше размер капли. Под вероятностью, в данном 
случае, понимается отношение количества взорванных частиц к общему 
числу частиц в данной фракции. 
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Рис.1 Вид под микроскопом брызг чугуна. 

Видна частица диаметром около 100 мкм со следами взрыва. В то же время 

мелкие частицы не имеют следов взрыва. 

 

Рис.2 Вид под микроскопом брызг чугуна, фракция менее 30 мкм.  

Частицы со следами взрыва отсутствуют 
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Рис.3 Вид под микроскопом брызг чугуна, фракция 1-2 мм 

100% частиц носят следы взрыва. 

 

 

Рис.4 Вид под микроскопом брызг чугуна. 
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Таблица 1. Доля взорвавшихся частиц при переливах чугуна. 

 

Фракция, мкм 

Количество частиц в 

данной  фракции 

Количество 

взорвавшихся частиц 

Вероятность 

взрыва, % 

1-2 16 0 0 

2-4 216 0 0 

4-8 620 0 0 

8-16 725 7 0,97 

16-32 683 32 4,7 

32-63 366 61 16,7 

63-125 116 44 37,9 

125-250 7 4 57,1 

250-500 6 6 100 

500-1000 6 6 100 

1000-2000 2 2 100 

Более 2000 0 0 - 

 

Экспериментальные данные были обработаны с целью получения 

регрессионной зависимости с помощью программы MathCAD. Результаты 

эксперимента хорошо описываются зависимостью 

Р=1-ехр(-0,16625
0

D

D
) ,     (1) 

где Р – вероятность взрыва, в долях от единицы; D – диаметр капли 

металла, мкм; D0=30 мкм – минимальный диаметр капли, при которых 

начинаются взрывные процессы, мкм.  

Факт процесса взрыва крупных капель металла во время перелива 

чугуна был подтверждѐн также путѐм исследования фотографий и 

киноплѐнок, выполненных при сливе чугуна из миксера в ковш в 

миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь». На 

рис. 5 приведена одна из таких фотографий, выполненная при подаче 

газообразного азота в ковш, поэтому над ковшом почти отсутствуют 

выбросы бурого дыма и хорошо видны брызги металла и элементы 

конструкций. На фото отчѐтливо видно, что брызги металла при полѐте в 

воздухе взрываются с образованием большого количества мелких брызг. 

Таким образом, экспериментально в промышленных условиях 

подтверждѐн факт взрыва брызг чугуна при взаимодействии с 

окислительной атмосферой при переливах металла.  

Другой механизм взаимодействия брызг чугуна с кислородом воздуха 

реализуется для мелких брызг. Первым этапом окисления здесь, также как 

и при окислении более крупных капель, должно быть образование 

закисной плѐнки. Толщина такой плѐнки составляет в среднем 2 мкм. 
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Оценим температуру разогрева в предположении, что процесс 

образования оксидной плѐнки практически мгновенен и выделяющееся 

тепло полностью расходуется на нагрев капли. 

 

 
 

Рис.5 Слив чугуна из 2500-тонного миксера в 350-тонный ковш в 

миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь». 

Видны взрывающиеся брызги чугуна. 
 

Тогда уравнение теплового баланса капли можно записать 

следующим образом 

    


6

3
к

d
q

к
dTc  2 ,    (2) 

 где - с - теплоѐмкость жидкого чугуна, Дж/(кг К);   - толщина оксидной 

плѐнки, м; 
  

 - плотность расплава, кг/м
3
; q  - теплота окисления железа до 

FeO при температуре 1300
0 
С, Дж/кг железа. 

После преобразований, температура, до которой нагреется капля, 

может быть найдена из выражения 

c
к

d

q
mtt

6
 ,     (3) 

 где tm  1300
0
С - температура расплава. 
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Рассчитаем температуру нагрева капли, подставив в выражение (3) 

численные значения   =2
.
10

-6
 м; q =3,5

.
10

6
 Дж/кг железа; с=795 Дж/(кг К). 

Результаты расчѐта по формуле (3) представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 Температура разогрева капель при образовании закисной 

плѐнки 
Диаметр 

капли 

dк, мкм 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

t, 
0
C 6580 3940 3060 2620 2360 2180 2055 1960 1890 1830 

 

Как видно из таблицы, капли диаметром 40 мкм и менее нагреваются 

до температур превышающих температуру разрушения оксидной плѐнки – 

2500-2612
0
С [20,21]. Учитывая, что температура кипения железа 

составляет 2750-2770
0
С [20], можно сделать вывод, что капли, 

нагревшиеся до температуры разрушения защитной плѐнки, затем 

вскипают. Интенсивное испарение железа и его оксидов приводит к 

образованию бурого дыма. 

Таким образом, на основе выполненных расчѐтов и 

экспериментальных данных можно сделать следующие выводы 

относительно механизма образования бурого дыма при переливах чугуна. 

1. Бурый дым образуется в результате взаимодействия брызг металла с 

кислородом газовой фазы. Наличие брызг и окислительной атмосферы 

является обязательными условиями дымообразования  

2. Первым этапом дымообразования является взрыв крупных брызг в 

результате выделения пузырька монооксида углерода на поверхности 

пластин графита в объѐме капли. Факт взрыва капель при переливах 

чугуна доказан экспериментально. Установлено, что вероятность взрыва 

зависит от размера капли. Брызги крупнее 250 мкм взрываются всегда, 

брызги менее 30 мкм – не взрываются, брызги промежуточных размеров 

взрываются с тем большей вероятностью, чем больше их размер. 

Вероятность взрыва связана с вероятностью наличия в объѐме капли 

частицы графита. 

3. Вторым этапом дымообразования является окисление капель 

диаметром менее 30 мкм, образующихся в результате взрыва более 

крупных капель, кислородом газовой фазы. Происходит разогрев капель до 

температур превышающих 2500С, близких к температуре кипения 

расплава, что вызывает разрушение закисной плѐнки, интенсивное 

испарение железа и его оксидов с поверхности капли. Процесс окисления 

мелких капель идѐт в режиме тотального горения. 
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4. Третьим, завершающим, этапом является окисление паров железа и 

закиси железа в газовой фазе до Fe2O3 , конденсация и образование частиц 

бурого дыма. 

 Схема процесса образования бурого дыма при переливах чугуна 

показана на рис.6. 

 

 
 

Рис.6 Стадии образования бурого дыма при переливах чугуна 
1-диспергирование струи чугуна при ударе; 2-образование закисной плѐнки на 

поверхности крупных брызг и пузырька монооксида углерода внутри; 3-взрыв 

капли; 4-окисление и разогрев мелких капель; 5-испарение капель. 
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 Подавление бурого дыма газообразным азотом. 

 Непосредственной причиной образования бурого дыма является 

взаимодействие мелких капель чугуна диаметром менее 30 мкм, 

образующихся в результате взрыва более крупных капель, с кислородом 

газовой фазы. Это взаимодействие заключается в интенсивном окислении 

мелких капель в режиме тотального горения, их сильном разогреве и 

испарении железа или его оксидов, что приводит к образованию бурого 

дыма. Лимитирующим звеном процесса является подвод кислорода из 

газовой фазы к поверхности капли. Следовательно, снижая концентрацию 

кислорода в зоне образования брызг, например, вдувая туда азот, можно 

воздействовать на процесс окисления мелких капель и уменьшить 

количество бурого дыма. 

 Оценим, насколько можно снизить выбросы бурого дыма в 

атмосферу, и какой расход нейтрального газа для этого потребуется. 

 Рассмотрим влияние концентрации кислорода в газовой фазе на 

степень пылеподавления – величину, показывающую, насколько 

снижается выброс пыли при применении пылеподавления  

 = 1 - 
0

z

z
 ,       (4) 

где   - степень пылеподавления; 0Z  - концентрация пыли при переливах 

чугуна без пылеподавления, г/м
3
; Z  – концентрация пыли при переливах с 

пылеподавлением, г/м
3

. 

 Предположив, что концентрация бурого дыма пропорциональна 

интенсивности испарения железа с поверхности капли, получим  

   = 1- 
0

I

I
,         (5) 

где I0 , - интенсивность испарения железа без пылеподавления, кг/с; I - 

интенсивность испарения железа при применении пылеподавления, кг/с. 

 Процесс испарения железа описывается формулой Герца-Ленгмюра 

[2,3]  

    I = 4,26 P S 
M

T
 ,                        (6) 

где 4,26 – эмпирический коэффициент, м/с∙(
кг

Ккмоль
)

0,5
; Р - парциальное 

давление паров железа  над расплавом, кПа; S  - поверхность испарения, 

м
2
; М = 56 - молекулярная масса железа, кг/кмоль; Т - температура, К. 

 Подставляя (6)  в (5), после преобразований получаем  

 = 1 - 0

0 0

TP S
P S T

 ,                          (7) 
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 Упругость паров железа зависит от температуры, а температуру 

разогрева капли можно найти из теплового баланса процесса окисления. 

При этом температуру разогрева удалось связать с концентрацией 

кислорода в газовой фазе. Подробные расчѐты изложены в [2]. После 

преобразований получаем формулу связывающую эффективность 

пылеподавления с концентрацией кислорода в газовой фазе. 

об
O

об
О

S

S
























0163,0658,0

42,331353

41045,4
655,21exp

0

1  .   (8) 

 Как видно из (8) снижение концентрации кислорода в газовой фазе 

приводит к повышению степени пылеподавления.  

 Кроме концентрации кислорода существенное влияние на процесс 

пылеподавления оказывает величина поверхности испарения, т.е. 

суммарная поверхность мелких капель диаметром менее 30 мкм. 

 Подача струи газообразного азота влияет на эту величину. При 

малых скоростях воздействие струи азота на полидисперсный аэрозоль 

приводит к коагуляции мелких капель на поверхности крупных брызг. 

Однако, при превышении некоторой критической скорости процесс 

коагуляции сменяется процессом диспергирования крупных капель. 

Зависимость относительной поверхности испарения от скорости струи 

азота выражается формулой 

 

0
S

S
 =0,67 133,1

2

2


крw

w

крw

w
.    (9) 

 Вывод формулы (9) приведен в [2]. График полученной зависимости 

приведѐн на рис.7. Из графика видно, что вначале увеличение скорости 

газа приводит к уменьшению поверхности испарения, т.е. идѐт процесс 

коагуляции капель.  При w=wкр поверхность минимальна. Дальнейшее 

увеличение скорости газа приводит к дополнительному диспергированию 

металла, и при скорости, вдвое превышающей критическую скорость, 

подача нейтрального газа будет приводить к увеличению поверхности 

испарения и инициировать дополнительное дымообразование. 

 Величина критической скорости рассчитывается по критическому 

значению критерия Вебера и составляет 

   wкр = 24,2- 2gh  ,     (10) 

где h – высота падения струи чугуна, м. 
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Рис. 7 Зависимость поверхности испарения аэрозоля 

от скорости встречного потока газа 

 

Выбросы бурого дыма при переливах чугуна можно снизить 

уменьшая концентрацию кислорода в газовой фазе. Этого можно достичь, 

например,  подачей в зону дымообразования нейтрального газа. 

Рассчитаем расход нейтрального газа, необходимый для создания в зоне 

пылеобразования атмосферы с заданным содержанием кислорода. 

Воздух, необходимый для образования бурого дыма, поступает в зону 

диспергирования металла преимущественно в результате процесса 

эжекции струѐй чугуна. Подаваемый на струю металла нейтральный газ 

снижает концентрацию кислорода в объѐме ковша и одновременно 

уменьшает количество поступающего в ковш воздуха. При этом 

предполагается, что нейтральный газ подаѐтся на струю металла с 

относительно небольшой скоростью, «мягко», и поэтому общее количество 

газа, поступающего в ѐмкость, не может превысить величину, равную 

объѐму газа, поступающему при отсутствии вдувания нейтрального газа. 

Предполагая, что весь нейтральный газ поступает в объѐм ковша, можно 

связать расход нейтрального газа с концентрацией кислорода в газовой 

фазе (выражение имеет смысл при Q V ) 
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    ,    (11) 

где Q - расход нейтрального газа, м
3
/с; Ооб – объѐмная концентрация 

кислорода, %; V - расход воздуха, поступающего в ковш, м
3
/с. 

 Подставляя выражения (9) и (11) в (8) после преобразований 

получим 
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  .    (12) 

Таким образом, получено выражение, связывающее параметры подачи 

нейтрального газа (расход и скорость) с эффективностью пылеподавления.  

Из известной зависимости скорости турбулентной струи, истекающей 

из цилиндрического сопла, от расстояния от сопла и скорости истечения 

[22], получим 

 

  w = 
)

2
145,0085,0(

61,0

cdcdcSn

Q


 ,   (13) 

где Sс - расстояние от сопла  до поверхности металла, м;  dc - диаметр 

сопла, м. Q  - расход нейтрального газа, м
3
/с; 0,085 – коэффициент 

турбулентной структуры для цилиндрических сопел; n  - число сопел, шт.  

Подставив теперь (13)  и (9) в (12), получим 

. 
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   (14) 

Полученная формула выражает связь между степенью 

пылеподавления и  управляемыми технологическими и конструктивными 

параметрами: расходом нейтрального газа, числом сопел, их диаметром и 

расстоянием до поверхности металла.  
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Рассмотрим в качестве примера применение полученных 

зависимостей к случаю подавления процесса образования бурого дыма 

газообразным азотом при сливе чугуна из 2500-тонного миксера в 350-

тонный ковш в миксерном отделении конвертерного цеха 

металлургического комбината «Азовсталь».  

В формулу (14) подставим численные значения, характеризующие 

конкретные условия процесса: диаметр сопел dc 0,15 м; расстояние от 

среза сопла до верхнего уровня металла в ковше Sc  2 м; критическая 

скорость wкр=10 м/с; объѐм воздуха, поступающего в ковш V 14 м
3
/с и 

V=20,4 м
3
/с (минимальное и максимальное значения, определѐнные 

экспериментально), число сопел для подачи нейтрального газа n=2. 

Выражение (14) в этом случае примет вид: 

max
Q

Q
QQ

025,01

0011,004618,0

1
655,21exp

114,12753,01




















  . (15) 

min
Q

Q
QQ

017,01

00078,004618,0

1
655,21exp

114,12753,01




















  . (16) 

На рис. 8 показаны графики зависимостей (15) и (16) и  

экспериментальные результаты, полученные в промышленных условиях. 

Как видно из рис. 8 экспериментальные данные хорошо ложатся в 

расчѐтный интервал.  

Из экспериментальных данных видно, что при подаче азота через два 

сопла, диаметром 150 мм вначале степень пылеподавления растѐт, но 

затем, когда расход превысит 1,7 м
3
/с , степень пылеподавления начинает 

резко падать и при расходе азота около 2,7 м
3
/с положительный эффект 

полностью исчезает. В отдельных опытах при таких расходах наблюдалось 

даже увеличение выбросов по сравнению со средним значением при 

сливах без пылеподавления, то есть степень пылеподавления была 

отрицательной. Такой характер зависимости объясняется влиянием 

скорости струи азота на процесс подавления бурого дыма. Увеличение 

скорости вначале способствует коагуляции брызг, а затем приводит к 

дополнительному их диспергированию, что и объясняет вид зависимости. 
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Рис.8 Зависимость степени пылеподавления от расхода азота при его 

подаче через 2 сопла диаметром 150 мм при сливе чугуна из 2500-тонного 

миксера в 350-тонный ковш  

а - расчѐтная кривая максимальных значений;  б – расчѐтная кривая 

минимальных значений. Точками обозначены средние экспериментальные 

значения степени пылеподавления. Цифры у точек - число опытов. 

 

Аналогичные результаты были достигнуты и на других объектах: в 

доменных цехах металлургических комбинатов «Азовсталь» и им. Ильича 

и в отделении перелива чугуна Западно-Сибирского меткомбината [23].  

 

Выводы  

1. Переливы чугуна, являющиеся неотъемлемой частью технологии 

металлургического производства, сопровождаются выбросами в атмосферу 

бурого дыма – мелкодисперсных частиц Fe2O3.  

2. Для снижения выбросов бурого дыма применяются системы 

аспирации с пылеочисткой в электрофильтрах или рукавных фильтрах. 

Такие системы требуют значительных капитальных и эксплуатационных 

затрат, поэтому актуальной является задача разработки метода подавления 

бурого дыма азотом. 

3. Образование бурого дыма при переливах чугуна является сложным, 

многостадийным процессом. Он включает окисление крупных брызг с 
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выделением пузырька СО и взрывом капли, образование более мелких 

брызг, окисление мелких брызг в режиме тотального горения, испарение 

железа и образование частиц бурого дыма. 

4. Окисление мелких брызг лимитируется подводом кислорода из 

газовой фазы к поверхности капли. Подавая в зону дымообразования 

газообразный азот можно снизить концентрацию кислорода в газовой фазе 

и эффективно подавить процесс дымообразования. 

5. Струи азота оказывают двоякое воздействие на эффективность 

подавления бурого дыма. С одной стороны, азот снижает концентрацию 

кислорода, что приводит к росту степени пылеподавления. С другой 

стороны, при превышении критической скорости, происходит 

диспергирование металла, что приводит к увеличению поверхности 

испарения. С учѐтом этих факторов теоретически получена экстремальная 

зависимость степени пылеподавления от расхода нейтрального газа.  

6. Разработанная технология подавления бурого дыма газообразным 

азотом успешно опробована в промышленных условиях. Практические 

результаты хорошо совпадают с расчѐтом.  

7. Технология пылеподавления азотом внедрена в миксерном 

отделении конвертерного цеха и на третьей доменной печи 

металлургического комбината «Азовсталь», на всех доменных печах 

металлургического комбината им. Ильича и в отделении перелива чугуна 

Западно-Сибирского металлургического комбината.  
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УДК 669.02/09 

 

РОЗКИСЛЕННЯ МЕТАЛУ ГАЗОПОДІБНИМИ РЕАГЕНТАМИ ПРИ 

ІНДУКЦІЙНОМУ ПЕРЕПЛАВІ 

 

Я.К.Антоневич, Б.С.Кудря 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 
 
Розглянуто можливість використання газоподібних розкислювачів 

при індукційній тигельній плавці. Проаналізовано кілька технологічних 
режимів використання таких розкислювачів та деякі особливості 
процесу. 

 
Рассмотрена возможность использования газообразных 

раскислителей при индукционной тигельной плавке. Проанализированы 
несколько технологических режимов использования таких раскислителей 
и некоторые особенности процесса. 

 
The possibility of using gaseous deoxidizers with an induction crucible 

remelting is considered. Several technological regimes of the use of such 
deoxidizers and some process features are analyzed. 

 
Використання вуглецю для розкислення в вакуумі не бажане при 

виплавці низьковуглецевого металу. Присадки вуглецю можуть привести 
до підвищення його вмісту. Введення присадок іноді значно ускладнює 
процес через виникнення бурхливого кипіння ванни, що супроводжується 
виплесками з тигля і т.д. 

Застосування газоподібних розкислювачів в окремих випадках має 
перевагу перед розкисленням металу вуглецем. Введення в ванну водню та 
інших газів не забруднює метал і дозволяє зручно регулювати процес 
розкислення зміною швидкості подачі газу або обробкою ванни рідкого 
металу. 

Як газоподібні розкислювачі можуть бути використані водень, 
природний газ, пропан і інші активні гази. Відповідно до законів 
термодинаміки застосування водню для розкислення металу у вакуумі не 
має переваг у порівнянні з використанням його при відкритій плавці.  

На реакцію розкислення H2(г) + [O] = H2O(г) зниження тиску не впливає 
і не викликає зміщення рівноваги. Однак за допомогою водню вдається 
отримати значне зниження вмісту кисню в металі. Особливістю 
застосування водню в вакуумних печах є те, що після обдування або 
продувки металу воднем, зниження тиску забезпечує майже повне 
видалення водню з металу. При плавці на повітрі застосування водню для 
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розкиснення  неминуче пов'язане з підвищенням концентрації водню в 
металі. Однак у порівнянні з вуглецем такий метод розкислення потребує 
більше часу для досягнення тих же мінімальних концентрацій кисню. 

Водень в вакуумній індукційній плавці використовують для 
обдування поверхні металу або його продувки. В першому випадку 
розкислення йде тільки з поверхні ванни та швидкість цього процесу має 
визначатися швидкістю підведення кисню в металі до поверхні ванни. 
Швидкість переносу кисню в металі не значна: тому процес йде повільно. 

У випадку продувки металу, розкислення повинно відбуватися 
швидше. Як видно з рис. 1 , зі збільшенням парціального тиску водню та 
зменшенням температури ванни швидкість розкислення зростає.  

 
 
 
 
 

Рис 1 Залежність швидкості 
розкислення воднем від парціального 
тиску та температури (1 – 1550 

0
С, 2 – 

1600 
0
С, 3 – 1650 

0
С, 4 – 1750 

0
С) 

 
В роботах вітчизняних вчених було 

встановлено ,що після наповнення корпусу печі воднем вміст кисню різко 
знижується протягом перших 5 хв. плавки. Використання водню в якості 
попереднього розкислювача дозволило за 15-20 хв. знизити вміст кисню в 
сплавах на основі заліза та нікелю до 0,001-0,005%. 

Використання водню забезпечувало низький вміст газів та 
неметалічних включень в чистому залізі, нікелі, кобальті та прецизійних 
сплавах. Так у нержавіючій сталі отримали 0.0055% кисню, а в рідкому 
нікелі 0,0006%. 

При використанні водню в якості розкислювача необхідно вживати 
заходів з техніки безпеки. Порушення герметичності та попадання кисню в 
піч може призвести до утворення гримучої суміші та вибуху. Щоб 
виключити це рекомендовано працювати при підвищеному тиску з 
допаленням водню на виході з печі або працювати при низькому 
парціальному тиску в корпусі печі,подаючи в піч суміш водню та аргону 
або тільки водню при тиску до 500 Па. 

Цікавим є використання вуглеводнів для розкислення в вакуумі. При 
використанні такого газу при обдувці поверхні ванни відбувається розпад 
вуглеводнів на вуглець та водень, які активно розкислюють метал, не 
залишаючи слідів розкислення. Разом з тим цей спосіб має переваги у 
порівнянні з використанням чистого водню меншою вибухонебезпечністю 
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та можливістю вуглецевого розкислення , яке, як ми відмічали, протікає з 
більшою швидкістю, ніж розкислення воднем. 

Теоретичний розрахунок показав можливість розкислення заліза в 
вакуумі метаном. Показано, що залізо можна розкислити до 0,0001% 
кисню. Розкислення електролітичного заліза в вакуумній індукційній печі 
шляхом обдувки поверхні ванни метаном показало можливість отримання 
чистого заліза з вмістом водню та кисню 0,001-0,002%. При цьому не було 
помічено кипіння металу , що вказує на поверхневий характер протікання 
реакції розкислення. 

Було досліджено розкислення залізо-хромо-нікелевих сплавів в 
вакуумі пропаном. Рідкий пропан в балонах містив 80,95% пропану 9,6% 
бутану 8,5% етану, 0,95% метану+азоту. 

При підводі газу до рідкого металу відбувається розпад пропану на 
вуглець й атомарний водень. При цьому можуть протікати наступні 
реакції: 

1. Дисоціація пропану C3H8→3Cг+8H 
2. Насичення поверхні металу вуглицем і воднем Cг→[C]; H→[H] 
3.Розкислення металу вуглицем [C]+[O]→COг 
4. Розкислення металу воднем 2[H]+[O]→H2Oг 
Дослідні плавки проводили в вакуумних індукційних печах ємністю 

20 та 50 кг. З основною футерівкою, виготовленою із суміші плавленого 
окису магнію та триокису алюмінію. 

Шихту для плавки в вакуумній індукційній печі ємністю 20 кг. 
попередньо виплавляли в відкритій індукційній печі. Вміст вуглецю в ній 
складав <0,03%. В 50-кг печі плавки проводили на свіжій шихті :залізо 
прямого відновлення з вмістом вуглецю 0,005-0,008% :електролітичному 
хромі та нікелі. 

Газ підводили до поверхні металу за допомогою трубки з нержавіючої 
сталі, на кінці якої був укріплений пористий вогнетривкий наконечник, або 
продувкою поверхні через одноканальну фурму, чи продувкою через 
пористий наконечник , занурений в метал на 50 мм. 

Витрати газу підтримували при обдувці до 25л,/хв , а при продувці 3-
10л/хв. Збільшення витрат газу призводило до надмірного барботування 
металу та його виплесками з тигля. 

Висновки. Проаналізовано можливість та перспективи використання 
в якості розкислювачів газоподібних реагентів. Експериментальні дані 
показали, що необхідне використання додаткового обладнання, чітке 
дотримання технології та правил безпеки процесу. 
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УДК 666.762 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДИЗАЙНІ ФУТЕРОВКИ 

СТАЛЕРОЗЛИВНИХ КОВШІВ 

 

Л.С. Молчанов, О.С. Лантух, Є.В. Синегін, Л.Г. Агаян  

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Стаття присвячена узагальненню відомостей про устрій футерівки 

сталерозливних ковшів. В ній приведено узагальнені відомості про 

вогнетривкі матеріали та схеми дизайну футерівки сучасних 

сталерозливних ковшів. 

 

Статья посвящена обобщению сведений об устройстве футеровки 

сталеразливочных ковшей. В ней приведены обобщенные сведения об 

огнеупорных материалах и схемы дизайна футеровки современных 

сталеразливочных ковшей. 

 

In the article the information on the lining design of teeming ladles has 

been generalized. It considers generalized information on refractory materials 

and design schemes for the lining of modern steel pouring ladles. 

 

Вступ 

Сталеплавильний ківш є одним з найважливіших технологічних 

агрегатів, який бере участь у всіх технологічних операціях з виробництва 

сталі. При цьому основною характеристикою, що впливає на його 

продуктивність є стійкість вогнетривкої футерівки. Таким чином, 

успішність обрання дизайну та якість виконання футерівки визначає 

тривалість одного циклу використання сталерозливного ковша. В таких 

умовах значний інтерес для вітчизняних металургійних та ливарних 

підприємств мають узагальнені відомості про особливості дизайну 

футеровки сталерозливних ковшів, що базуються на досвіді провідних 

металургійних підприємств. 

Постановка задач дослідження 

На сучасному етапі розвитку світової промисловості загалом, та 

металургії зокрема, розроблена значна кількість матеріалів та технологій, 

що дозволяють досягти високого рівню продуктивності виробництва. Не є 

виключенням у цьому контексті і футерівка сталерозливних ковшів. Зі 

значним поширенням технологій позапічного рафінування розплавів 

значно підвищуються вимоги до вогнетривких матеріалів, що 

використовуються в сталерозливних ковшах. 
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Таким чином завданням даного дослідження є узагальнення 

відомостей про сучасні матеріали, що використовуються для виконання 

футерівки сталерозливних ковшів та особливості їх використання. 

Методика проведення досліджень 

Проведені дослідження носили суто теоретичний характер і 

базувалися на узагальненні відомостей про сучасні матеріали, що 

використовуються для виконання футерівки сталерозливних ковшів, 

проведенні комплексного аналізу їх експлуатації. Проведений аналіз 

базувався на систематизації та комплексному зіставленні відомостей, що 

представлені у джерелах науково-технічної інформації. 

Результати проведених досліджень 

Узагальнюючи відомості про особливості дизайну футерівки 

сталерозливних ковшів [1, 2] та матеріали [3 - 5], що для цього 

використовуються була розроблена загальна схема її класифікації (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Загальна схема класифікації футерівки з використанням матеріалів 

різного виду 

 

Відповідно до даних представлених на рис. 1 можна виділити три 

основні групи у дизайні футерівки сталерозливних ковшів: використання 

формованих вогнетривів, використання неформованих вогнетривів та 

комбіноване застосування як формованих так і неформованих вогнетривів. 

Розглянемо більш детально кожну з виокремлених груп. 
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Використання формованих вогнетривів 

Загальна схема футерівки сталерозливного ковша виконаного з 

формованих вогнетривів представлена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2 Схема дизайну футерівки сталерозливного ковша виконаного з 

формованих вогнетривів: 1 – теплоізоляційний шар; 2 – арматурний шар 

футерівки; 3 – робочий шар футерівки донної частини; 4 - робочий шар 

футерівки шлакового поясу; 5 - робочий шар футерівки стінок 

 

 Найпоширенішими представниками  формованих вогнетривів для 

виконання футерівки сталерозливних ковшів є оксидно-вуглецеві та 

алюмо-силікатні вогнетриви [6]. Алюмосилікатні вогнетриви для 

футерівки сталерозливних ковшів най частіше представлені мулітними та 

мулітно-кремнеземістими виробами. Їх хімічний склад та експлуатаційні 

характеристики представлені у таблиці 1. Відповідно до даних 

представлених у ній для всіх алюмосилікатних вогнетривких виробів 

характерна вогнетривкість на рівні 1750
о
С, пористість на рівні 16 – 19 %, 

межа міцності на стискання на рівні 30 – 40 Н/мм
2
,термічна стійкість на 

рівні 3 – 4 теплозмін. Враховуючи низьку термостійкість та значні трудові 

витрати при їх застосуванні роблять використання алюмосилікатних 

вогнетривких виробів значно обмеженим. 
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Таблиця 1 Хімічний склад та експлуатаційні характеристики 

мулітних та мулітнокремнеземістих вогнетривких виробів для 

футерування сталерозливних ковшів 

№ Характеристика 

Показники для вогнетривів різних марок 

ШКП-

37* 

ШКУ-

39* 

ШКП-

39* 

ШКУ-

42* 

МКРКУ-

45* 

МКРКП-

45* 

КМКРУ-

50** 

1. 
Масова частка 

Al2O3, % 
37 39 39 42 45 45 50 

2. Вогнетривкість, 
о
С 1730 1750 1750 1750 1750 1750 1750 

3. 
Відкрита 

пористість, % 
16 18 16 18 18 16 19 

4. 
Межа міцності на 

стискання, Н/мм
2
 

40 30 40 40 35 40 33 

5. 

Термічна 

стійкість, кількість 

термозмін 

3 4 3 4 3 4 4 

* - ДСТУ 5341-98; ** -  ТУ 14-8-647-94 

 

З метою підвищення строку експлуатації сталерозливних ковшів були 

розроблені та впроваджені у металургійне виробництво оксидо-вуглецеві 

вогнетриви. Серед них для футерування сталерозливних ковшів отримали 

найбільше поширення переклазо-вуглецеві (ПВ), алюмопереклазо-

вуглецеві (АПВ), а також їх різновиди – переклазокорундо-вуглецеві [7]. Їх 

хімічний склад та технологічні характеристики представлені у таблиці 2. 

Відповідно до даних представлених у ній для всіх вогнетривких виробів, 

що містять MgO характерна вогнетривкість на рівні 2000
о
С, пористість на 

рівні 8 – 9 %, межа міцності на стискання на рівні 25 – 40 Н/мм
2
,термічна 

стійкість на рівні 15 – 30 теплозмін. Периклазо-вуглецеві вогнетривкі 

вироби відрізняються високою термостійкістю та вогнетривкістю, тому на 

сучасному етапі розвитку світової металургії вони є найбільш поширеними 

для всього комплексу металургійного устаткування, що безпосередньо 

контактує з високотемпературними шлаковими та металевими розплавами. 

До основних недоліків периклазо-вуглецевих вогнетривів можна віднести 

значні трудові витрати при викладанні футерівки, що зумовлено штучним 

видом вогнетривких виробів.  

Одним з важливих аспектів використання вказаних матеріалів у 

робочій футерівці сталерозливних ковшів є вибір найбільш раціонального 

їх виду. Відповідно до проведених у промислових умовах досліджень [8] 

було проведено порівняльний аналіз і спостереження за експлуатацією 

обох різновидів вогнетривів. При цьому було встановлено, що з позицій 

теплофізичних властивостей для ПВ вогнетривів характерне зниження 
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коефіцієнта теплопровідності з ростом температури, а для АПВ – навпаки, 

збільшення теплопровідності з ростом температури. 

 

Таблиця 2 Хімічний склад та експлуатаційні характеристики оксидо-

вуглецевих вогнетривких виробів для футерування сталерозливних ковшів 

№ Характеристика 

Показники для вогнетривів різних марок 

ПВП-

10* 

ПВП-

13* 

ПВКР-

13* 

ПВКП-

13* 
ШПСВ** ПВ*** ШПЛВ**** 

1. 
Масова частка 

MgO, % 
90 90 93 90 40 91 40 

2. 
Масова частка C, 

% 
10 – 13 13 – 17 13 – 17 13 – 17 10 – 14 6 – 15 8 – 16 

3. 
Масова частка 

Al2O3, % 
- - - - 30 - 30 

4. 
Вогнетривкість, 
о
С 

2000 2000 2000 2000 1850 2000 1850 

3. 
Відкрита 

пористість, % 
8 8 8 8 8 9 8 

4. 
Межа міцності на 

стискання, Н/мм
2
 

30 30 30 30 40 25 30 

5. 

Термічна 

стійкість, 

кількість 

термозмін 

20 30 30 30 20 15 15 

* - ТУ 1591 – 042 – 00188162; ** - ТТ 202 – 26 – 99; *** - ТУ 14 – 200 – 366 – 98; **** - ТУ 14 – 200 – 

369 – 98 

 

 Через зниження теплопровідності ПВ вогнетривів зональна напруга, 

що утворюється у цеглі значно більші, ніж в АПВ вогнетривах, що 

призводить до розколювання ПВ цегли, розкриття горизонтальних швів і 

проходу металевого розплаву в них. При цьому значною перевагою ПВ 

вогнетривів є їх універсальність (можливість використання для виконання 

різних ділянок футерівки сталерозливного ковша). Так відповідно до рис. 2 

у конструкції футерівки ковша, виконаного з ПВ вогнетривів виділяють 

наступні зони: ділянка дна, ділянка стін та ділянка шлакового поясу [9] 

(хімічний склад приведено у табл. 3). 

 

Таблиця 3 Хімічний склад ПВ вогнетривів, що використовуються для 

футерівки різних ділянок внутрішнього простору сталерозливного ковша* 

№ Зона футерівки 
Вміст компонентів, % 

MgO C 

1. Донна частина 85 – 90  4 – 6 

2. Стінки 6 – 12  80 – 84  

3. Шлаковий пояс 12 – 14  76 – 80  

* - відповідно до даних компанії «Магнезит групп» http://www.magnezit.com/ru  

http://www.magnezit.com/ru
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З точки зору забруднення сталі неметалевими включеннями відомо, що 

оксид магнію у процесі служби футерівки не може перейти у сталь, а 

елементи АПВ вогнетривів переходять в сталь, тому ПВ вогнетриви 

використовують для розливання якісних марок сталей [10].  

Використання не формованих вогнетривів 

З метою зменшення трудовитрат при футеруванні сталерозливних 

ковшів та збільшення ступеня механізації металургійного виробництва з 

розвитком вогнетривкої промисловості були створені високостійкі 

неформовоні вогнетриви [11]. Загальна схема футерівки сталерозливного 

ковша виконаної з використанням неформованих вогнетривів представлена 

на рис. 3. В сучасних умовах металургійного виробництва неформовані 

вогнетриви поділяються на наливні та набивні.  

 

 
Рис. 3 Схема дизайну футерівки сталерозливного ковша виконаного з 

неформованих вогнетривів: 1 – теплоізоляційний шар; 2 – арматурний шар 

футерівки; 3 – робочий шар футерівки донної частини 

 

 У свою чергу вогнетривкі матеріали для виконання набивної 

вогнетривкої футерівки поділяються на порошки на основі SiO2 та Al2O3 - 

SiO2. Їх хімічний склад та основні технологічні властивості представлені у 

таблиці 4. Процес виготовлення вогнетривкої набивної футерівки 

зводиться до механічного ущільнення сухих вогнетривких порошків та 

подальшого їх обпалення при нагріванні та сушінні ковша. У процесі 

термічного нагрівання відбувається перекристалізація, яка дозволяє 

досягти необхідних показників механічної міцності. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

504 
 

 Таблиця 4 Хімічний склад та основні технологічні властивості 

вогнетривких матеріалів для виконання набивної вогнетривкої футерівки [12] 

№ Характеристика 
Показники для вогнетривів різних марок 

Кварцитовий пісок Маса Al2O3 - SiO2 

1. 
Масова частка 

SiO2, % 
98 - 99 92 - 95 

3. 
Масова частка 

Al2O3, % 
- 4 -  

4. 
Вогнетривкість, 
о
С 

1750 1750 

3. 
Відкрита 

пористість, % 
5 - 8 4 - 6 

4. 

Межа міцності 

на стискання, 

Н/мм
2
 

25 - 30 25 - 30 

5. 

Термічна 

стійкість, 

кількість 

термозмін 

9 - 12 9 - 12 

 

Для збільшення механічної міцності вогнетривкої футерівки були 

розроблені конструкції футерівки, виконаної з мертелів або жаростійких 

бетонів. У випадку використання жароміцних бетонів формування 

футерівки здійснюється шляхом ущільнення вологої суміші вогнетривких 

матеріалів відповідно до технології використання порошків для отримання 

набивної футерівки. При застосуванні мертелів футерівка виготовляється 

шляхом відливання з рідкого розчину вогнетривких матеріалів. Приклади 

хімічного складу та технологічних властивостей жароміцних бетонів 

представлені у таблиця 5. 

Сучасною тенденцією у використанні  вогнетривів для виготовлення 

футерівки сталерозливних ковшів є значне розповсюдження 

низькоцементних бетонів. Це пояснюється рядом їх переваг [13]: 

невеликим вмістом у складі CaO на рівні < 2,5%; малою водопотребою на 

рівні 4,5% - 5,5 % при формуванні; високою міцністю при температурі 

експлуатації; можливістю регулювання в'язкості і тривалості схоплення за 

допомогою введення певних добавок. Низькоцементні бетони найчастіше 

використовують для виготовлення монолітних футерівок сталерозливних 

ковшів [14], а також для проміжного ремонту їх футерівки, тому що 

спікаються на глибину 30 - 40 мм при зберіганні значного незміненого 

слою.  
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 Таблиця 5 Хімічний склад та основні технологічні властивості 

жароміцнихбетонів для виконання футерівки сталерозливних ковшів [8,14] 

№ Характеристика 
Показники для вогнетривів різних марок 

Низькоцементний бетон Високоглиноземісті наливні 

1. 
Масова частка 

СаО, % 
1 - 2 0,5 - 1 

3. 
Масова частка 

Al2O3, % 
94 - 98 98 - 99 

4. 
Вогнетривкість, 
о
С 

1750 1750 

3. 
Відкрита 

пористість, % 
16 - 20 20 -24 

4. 

Межа міцності 

на стискання, 

Н/мм
2
 

35 - 39 50 - 60 

5. 

Термічна 

стійкість, 

кількість 

термозмін 

11 15 

 

Завдяки використанню на сучасних металургійних підприємствах 

високостійких неформованих вогнетривів була розроблена технологія 

"нескінченної футерівки" для сталерозливних ковшів. Дана технологія 

полягає у відновленні за допомогою спеціального шаблону, який 

встановлюється всередину ковша, найбільш зношених елементів футерівки 

жароміцними бетонами [15]. Стійкість таких футерівок становить понад 

1000 плавок[16]. 

Вогнетривкі мертелі самостійно, практично не використовуються для 

виготовлення футерівки сталерозливних ковшів, а використовуються у 

якості кладочних та ремонтних розчинів [17]. 

Виконання футерівки сталерозливних ковшів з комбінованих 

вогнетривів. 

Враховуючи, що ділянками футерівки сталерозливного ковша, що 

найбільше зношуються є шлаковий пояс та дно, то на сучасному етапі була 

запропонована конструкція комбінованої футерівки [18]. Вона передбачає 

одночасне використання формованих периклазовуглецевих вогнетривів та 

неформованих вогнетривких матеріалів. Загальні схеми, найбільш 

розповсюдженого дизайну, для сталерозливних ковшів представлена на 

рис. 4. 
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а)                                                      б) 

 
1 – периклазовуглецева футерівка шлакового поясу; 2 – наливна футерівка стін; 3 – 

периклазовуглецева футерівка доної частини 

 

Рис. 4 Найбільш типові конструкції комбінованої футерівки: 

а – виконання футерівки стін з жароміцних бетонів, а донної частини та 

шлакового поясу з штучних ПВ вогнетривів; б - виконання футерівки стін 

з жароміцних бетонів, а донної частини з штучних ПВ вогнетривів 

 

Відповідно до відомостей представлених на рис. 4 запропоновано 

виконання ділянки шлакового поясу та днища з вогнетривких виробів 

системи MgO-C [19, 20]. При цьому досягається значне зменшення 

вартості футерівки та витрат праці. Крім цього використання комбінованої 

футерівки замість монолітної дозволяє підвищити показники якості сталі 

за вмістом неметалевих включень. 

Узагальнюючи відомості про експлуатаційні властивості різних 

вогнетривких матеріалів, що використовуються для виконання футерівки 

сталерозливних ковшів була створена таблиця 5. Відповідно до даних 

представлених у ній найбільш стійкими є периклазові або 

алюмопериклазові вогнетриви, при чому для їх використання характерна 

низька екологічність та значні витрати праці. Що стосується інших видів 

вогнетривів, то до найбільш перспективних можна віднести жароміцні 

бетони. Оскільки їх використання дозволяє знизити витрати праці на 

створення футеровки та підвищити екологічність процесу. Необхідно 

відзначити, що досягнення високої стійкості футерівки сталерозливного 
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ковша є можливим лише за рахунок використання комбінованої схеми 

дизайну футерівки. 

Таблиця 5 Узагальнення експлуатаційних показників вогнетривких 

матеріалів для здійснення футерівки сталерозливних ковшів 

№ Показник 

Види вогнетривких матеріалів 

М
у

л
іт

н
і 

М
у

л
іт

н
о

-

к
р

ем
н

ез
ем

и
ст

і 

П
В

 

А
П

В
 

Набивні 

Ж
ар

о
м

іц
н

і 

б
ет

о
н

и
 

S
iO

2
 

  
S

iO
2
- 

A
l 2

O
3
 

1. Вогнетривкість, 
о
С 1730 1750 2000 2000 1750 1750 1750 

2. Механічна міцність, Н/мм
2
 30 40 40 35 25 30 55 

3. Протидія металургійним шлакам н н в в н н н 

4. Можливість періодичного ремонту 

при експлуатації 

- - - - - - + 

5. Екологічність + + - - + + + 

6. Витрати праці при використанні у 

виробництві 

в в в в н н н 

7. Вплив на забруднення металу 

неметалевими включеннями 

в в н н в в В 

8. Можливість використання при 

здійсненні операцій з позапічної 

обробки металу 

- - + + - + + 

«н» та «в» – низька та висока; «+» та «-» – присутня або відсутня характеристика. 

Висновки 

1. Проведено комплексний аналіз вогнетривких матеріалів та схем 

дизайну футерівки сталерозливних ковшів. 

2. Визначено ефективність використання в сучасних умовах 

периклазовуглецевих, алюмопериклазовуглецевих вогнетривів та 

жароміцних бетонів для виконання футерівки сталерозливних ковшів. 

3. Встановлено найбільшу перспективність, при застосуванні у 

чорній металургії, комбінованої схеми виконання футерівки 

сталерозливних ковшів (стіни виконуються з жароміцних бетонів, а дно та 

ділянка шлакового поясу з периклазовуглецевих або 

алюмопериклазовуглецевих вогнетривів). 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПАЛЮВАННЯ, САМОЗАЙМАННЯ ТА СТІЙКОГО 

ГОРІННЯ ЧАСТИНОК КОКСУ В O2/N2 СУМІШАХ 

 

О. С. Черненко
1
, В. В. Калінчак

1
, Р. Д. Куземко

2
, М. М. Корчагіна

1
 

1
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса 

2
Приазовський державний технічний університет, Маріуполь 

 

З урахуванням поруватості, стефанівскої течії і тепловтрат 

випромінюванням в роботі представлений аналітичний підхід для 

визначення граничної концентрації кисню, вище за яку в певному інтервалі 

розмірів здійснюється стійке горіння вуглецевої частинки в холодних 

азотно-кисневих сумішах. Встановлений механізм самовільного погасання 

в результаті зменшення діаметру і температури горіння до критичних 

значень діаметру і густини  погасання частинок коксу. 

 

С учетом пористости, стефановского течения и теплопотерь на 

излучение в работе представлен аналитический поход для определения 

предельной концентрации кислорода, выше которой в определенном 

интервале размеров частиц кокса осуществляется их устойчивое горение 

в азотно-кислородных смесях. Установлен механизм самопроизвольного 

погасания в результате уменьшения диаметра и температуры горения до 

критических значений диаметра и плотности частиц кокса при их 

погасании. 

 

Take into account the porosity, the flow of Stefan and radiant heat loss. An 

analytical approach is presented for determining the limiting concentration of 

oxygen above which, in a given size interval, there is a stable burning of a 

carbon particle in cold nitrogen-oxygen mixtures. The mechanism of 

spontaneous extinction is established with a decrease in the diameter and 

combustion temperature to critical extinction values. 
 

Вивчення запалювання, займання, самопідтримуючого стійкого 

горіння і самовільного погасання вугільних частинок в азотно-кисневих 

сумішах залишається актуальним завданням [1 - 2], що визначається 

широкою областю їх використання. Дослідження теплофізики та хімічної 

фізики самоприскорення (самоуповільнення) і квазістаціонарного горіння 

ускладнене не тільки урахуванням кінетики паралельних реакцій на 

зовнішній поверхні і на поверхнях пор всередині вуглецевої частинки(C + 

О2 = СО2 (I), 2C + O2 = 2CO (II), Q1 > Q2, E1 < E2,), але і нелінійними 

температурними залежностями швидкості тепловтрат випромінюванням і 
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швидкості течії Стефана. Часто ця задача вирішується експериментальним 

шляхом або чисельним моделюванням. 

Метою даної роботи є аналітичне дослідження впливу тепловтрат 

випромінюванням, течії Стефана і кінетики внутрішнього реагування на 

характеристики запалювання (період індукції, критична концентрація 

кисню запалювання і спалахування, область початкових температур і 

діаметрів запалювання), стійкого горіння (температура і швидкості 

горіння) і самовільного погасання (діаметр і густина погасання) поруватої 

вуглецевої частинки частинок в холодних азотно-кисневих сумішах.  

 

Завдання роботи:  

1. Визначити критичну концентрацію кисню і граничні діаметри 

погасання de1,de2, які обмежують область початкових розмірів і температур, 

в якій здійснюється запалювання і стійке горіння вуглецевих частинок в 

холодних азотно-кисневих сумішах в залежності від концентрації кисню; 

вивчити вплив початкової температури частинки на діаметр запалювання.  

2. Для області стійкого горіння, використовуючи аналітичні 

стаціонарні розв'язки, вивчити вплив діаметра частинки на температуру 

горіння і визначити діаметр самовільного погасання, порівняти з 

рішеннями диференціальних рівнянь.  

3. У встановленій області початкових умов провести дослідження 

закономірностей часових залежностей температури горіння, діаметра і 

густини вуглецевої частинки.  

4. Встановити механізм впливу початкового діаметра частинки на 

критичні значення діаметра і густини самовільного погасання поруватої 

вуглецевої частинки в холодних азотно-кисневих сумішах. 

Дослідження проведені на основі комплексного аналізу стійкості і 

часових залежностей температури, густини, діаметра і швидкості руху 

вуглецевою частинки з урахуванням внутрішнього реагування, течії 

Стефана і променистих тепловтрат. За основу взята модель, представлена в 

роботі [3]. Закони збереження і перетворення мас, а також хімічної  і 

фізичної кінетики дозволяють представити диференціальні рівняння для 

діаметру і густини частинки у вигляді: 
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 де k1, k2 – константи хімічних реакцій (І) і (ІІ), м/с; kv – константа 

внутрішнього реагування, м/с; Dv – коефіцієнт внутрішньої дифузії кисню 

всередині пор, м
2
/с; 

vF  – питома поверхня пор, м
–1

; Se, Sev – дифузійно-

кінетичні відношення; 
2 ,O sY , 

2 ,OY 
 – масова частка кисню відповідно на 

поверхні частки і в газі; β – коефіцієнт масопереносу кисню в газі, м/с; Dg – 

коефіцієнт дифузії кисню в газовій суміші; Sh – критерій Шервуда; Re – 

критерій Рейнольдса. 

 

В цьому випадку рівняння термодинаміки поруватої вуглецевої частки 

з урахуванням швидкості тепловідводу стефанівським потоком Us, 

ньютонівського теплообміну qg і радіаційного теплообміну qw представимо 

у вигляді: 
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де effq  – різниця швидкості хімічного тепловиділення qch і сумарної 

швидкості тепловтрат hq , Вт/м
2
; Q1, Q2 – теплові ефекти хімічних реакцій 

(І) і (ІІ), Дж/кгО2, E1, E2 – енергії активації, Дж/моль; T, Tg, Tw – 

температури частинки, навколишнього газу і навколишніх тіл (стінок); 
,p gc , 

cc – питомі теплоємності газу і частинки. 

 

Аналіз результатів. На рис. 1 представлена залежність діаметру 

частинки вуглецю від її стаціонарної температури, що отримана з умови 

стаціонарності температури частки 0effq   і (4)-(5)[4]: 
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Залежність температури горіння від діаметру частинки (рис. 1, товста 

суцільна лінія) встановлюється на використанні умови стаціонарності 

0effq  , 0.effq T    Залежність критичного діаметру запалення від 

початкової температур (рис. 1, товста пунктирна лінія) визначається 

умовою самоприскорення 0effq  , 0effq T   . Критичні діаметри і 

температури  погасання (займання), що відповідають точкам i та e на рис. 

1:  0effq T   , 0effq  . 

 
a b 

Рис. 1 Залежності діаметру вуглецевої частинки від стаціонарної 

температури для випадку а) її запалення і  b) самозаймання в азотно-

кисневій суміші. Криві 1, 2, 3 – нестаціонарні залежності для частинок з 

початковим розміром 100, 200 и 500 мкм. Точки e1 і e2 – критичні точки 

погасання. 

     а) YO2 = 0.50; Tg = 293 K, Tw = 293 K. Tb1 = 1640 K, Tb2 = 1480 K, Tb3 = 

1360 K. 4) d = 100 мкм, Tb1 = 1500 K; de1 = 32 мкм, Te1 = 2195 К, de2 = 992 

мкм, Te2 = 1380 К, dm = 775 мкм, Tm  = 1325 К, dM = 47 мкм, TM = 2340 К.  

      b) 2OY
= 0.23; Tg =1400 K, Tw = 1400 K. Tb1 = Tb2 = Tb3 = 293 K. ○ – дані [5]. 
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На рис. 1 пунктирні криві 1 - 4 отримані з розв'язку нестаціонарної 

задачі тепломасообміну (1) – (5) для частинок з різними початковими 

діаметрами. Вуглецева частинка може перейти на режим горіння самоволі 

при високих температурах повітря (самозаймання, рис.1 b, рис. 2) або в 

результаті попереднього підігрівання в холодній азотно-кисневій суміші, 

збагаченої киснем (запалювання, рис. 1a, рис. 3) [3]. Таким чином, якщо 

частинка спалахує в результаті самозаймання або запалювання, зростання 

температури горіння частинки зі зменшенням її діаметру відбувається 

квазістационарно до максимальної температури, а потім зменшення і 

прагнення до температури погасання при діаметрі і густині згасання. 

За винятком великих розмірів поблизу de2, критичний діаметр 

запалення зменшується зі збільшенням початкової температури частинки 

*
( )i bd T  (великий пунктир (рис. 1а)). З ростом концентрації окисника 

область запалення зростає. При зменшенні концентрації кисню область 

запалення по діаметру зменшується і при деякому мінімальному значенні 

концентрації кисню неможливе запалення частинок вуглецю при будь-якій 

початковій температурі частинки. Завдяки внутрішньопористому 

реагуванню область розмірів розширюється для великих розмірів (у 

зв'язку з пониженням температури запалення і горіння частинки). Тому 

великі поруваті вуглецеві частки можна запалити часто в повітрі кімнатної 

температури. 

На рис. 2 представлені результати чисельного розрахунку системи 

рівнянь (1) - (5) на прикладі запалення та самозаймання, горіння і 

погасання вуглецевої частинки в азотно-кисневій суміші при концентрації 

кисню, що більша критичної концентрації погасання.  

Стадія горіння починається через деякий час (період індукції), який 

визначається моментом досягнення квазістаціонарної температури. 

Експериментально цей момент відповідає незмінній яскравості частинки, а 

в чисельному розрахунку можна прийняти умову, коли ефективне 

тепловиділення стає малим в порівнянні з хімічним тепловиділенням 

(точка i): 

 

1 0.05
6

ind

g w

ch cht

q qc d T

q t q
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Рис. 2 Вплив початкового діаметру частинки на T(η), qeff(η) і d(η) при 

заданій початковій температурі Tb = 1500 К. Частинка антрациту АШ 

діаметром 1) 100, 2) 200 і 3) 300 мкм Початкова питома поверхня пор Fv0 = 

2•105 м–1, коефіцієнт внутрішньої дифузії кисню Dv = χ2Dg, початкова 

густина частинок ρCb = 1440 кг/м3. а), с), е) азотно-киснева суміш (YO2 = 

0.23) Tg = 1400 K Tw = 1400 K. 

b), d) f) азотно-киснева суміші (YO2 = 0.5) Tg = 293 K Tw = 293 K. 
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Зменшення діаметру частинки в процесі горіння призводило до 

повільного зростання квазістаціонарної температури горіння і досягнення 

максимального значення. Це пояснюється тим, що зі зменшенням діаметру 

збільшується швидкість хімічного тепловиділення за рахунок 

збільшеннямасопереносу кисню до одиниці поверхні. При цьому, загальні 

тепловтрати збільшуються не так швидко. При певному розмірі частинки і 

досягненні максимальної температури горіння ці швидкості порівнюються  

 

0eff M
q  

. 

 

Подальше зниження температури горіння зі збільшенням 

коефіцієнтів тепломасопереносу пов'язане з переважаючим збільшенням 

швидкості тепловіддачі молекулярно-конвективними механізмами в 

порівнянні зі швидкістю хімічного тепловиділення. Діаметр самовільного 

погасання частинки практично не залежить від початкового розміру [3], а 

густина самовільного погасання зменшується лінійно зі збільшенням 

початкового діаметру частинки. 

Подібність горіння частинок коксу різних розмірів видна при 

використанні безрозмірних величин (рис. 2). Так в якості реперної 

температури вибрана температура 
*T  = 1273 K. Характерним масштабом 

часу вибрана величина  

 
2

6

c b b
a

g g g

c d

D Shc


 


, 

 

що являється характерним часом інертного розігріву частини коксу. 

В якості масштабу для вісі ординат на рис. 2c, d взята величина 

«максимальної» швидкості ефективного тепловиділення в дифузійній 

області, що розрахована для початкового діаметру і температури 
*T  = 2600 

К при протіканні тільки реакції (II): 

 

2dif 2

g g

O

b

D Sh
q Q Y

d


 . 

 

Видно, що в представлених координатах процес горіння частинок 

різного розміру протікає практично однаково. Однак, як це видно з рис.1, 

умови реалізації стійкого горіння в результаті запалювання і займання 

залежать від діаметру частинки, температури газової суміші і концентрації 

кисню в ній. 
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Висновки. Запропонований метод визначення області діаметрів 

частинок вуглецю, які при концентрації кисню вище за деяке граничне 

значення, запалюються і стійко горять в азотно-кисневих сумішах 

кімнатної температури. Встановлений механізм самовільного погасання 

в результаті зменшення діаметру і температури горіння до критичних 

значень погасання. 
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УДК: 669.71:538.6 

 

НАКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПРИ 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Si-Cu 

 

Д.А. Берест, Т.С. Берест* 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

*Національний технічний університет України «КПІ ім. І.Сікорського» 

 

Досліджено вплив накладання змінних електромагнітних полів при 

кристалізації сплавів АК5М2, АК12М2 та АК18М2. Розглянуто макро- 

та мікроструктурні зміни після обробки, а також проведено 

дослідження  механічних властивостей. 

 

Исследовано влияние наложения переменных электромагнитных 

полей при кристаллизации сплавов АК5М2, АК12М2 и АК18М2. 

Рассмотрено макро- и микроструктурные изменения после обработки, 

а так же проведено исследование механических свойств. 

 

Influence of alternating electromagnetic fields overlaying during 

crystallization of AK5M2, AK12M2 and AK18M2 alloys is investigated. 

Macro- and microstructural changes after processing are considered, as well 

as mechanical properties have been investigated. 

 

Актуальним питанням матеріалознавства є вдосконалення і 

розробка нових прогресивних методів переробки вторинної алюмінієвої 

сировини та одержання якісної продукції з цих матеріалів. Застосування 

модифікаторів не завжди є виправданим за рахунок великої вартості, 

труднощів з введенням у розплав та їх засвоєнням в ньому. Аналіз 

літературних джерел показує [1-3], що існує досить багато методів 

обробки розплаву, серед яких достатньо перспективним можна вважати 

обробку рідкого металу електромагнітним полем. В апаратному плані, 

устаткування для накладання електромагнітних полів на метал підчас 

кристалізації не є надто складним, а вартість такої обробки є досить 

низькою з огляду на тривалість процесу.  

Існує досвід попередніх робіт з покращення властивостей металів та 

сплавів після накладання ЕМП, який вказує на більш розповсюджене 

використання подібної обробки розплаву безпосередньо перед 
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розливкою. Також зустрічаються випадки накладання постійних 

магнітних полів на розплави як перед заливкою, так і підчас 

кристалізації. Тому, для представлених досліджень, було вирішено 

використовувати метод накладання змінного електромагнітного поля на 

метал підчас кристалізації алюмінієвих сплавів системи Al-Si-Cu, а саме 

– сплавів АК5М2, АК12М2 та АК18М2 гостованого складу. 

Важливо відзначити, що досліди проводилися з використанням 

дещо нестандартних режимів плавки та лиття, а саме – перегрів металу 

до      750±10 ºС, підстуження та заливка у графітову форму при 

температурі 720±10ºС. Заливка сплавів проводилась двома способами - 

під впливом ЕМП та без його накладання. 

Далі проводили макро- і мікроструктурний аналізи та дослідження 

механічних властивостей одержаних зразків. 

Дослідивши зразки на макро- та мікроструктурному рівні, можна 

сказати, що накладання ЕМП підчас кристалізації довше утримує метал 

в рідкому стані, призводить до більш рівномірного остигання металу і як 

наслідок – збільшує швидкість кристалізації, що призводить до 

виникнення усадкової пористості. Помітно подрібнюється кристалічна 

будова та гомогенізується розподіл складових фаз. Для евтектичного та 

заевтектичного складів зерна кремнію стають більш глобулярної форми. 

Міцність сплавів після накладання ЕМП зростає. 
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УДК 669.187. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРРОТИТАНА МАРКИ FeTi40Al10 

АЛЮМОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС. 

 

О.В. Кривик , М.І.Прилуцький 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Робота присвячена удосконаленню алюмотермічної технології шляхом 

вибору та розрахунку шихтових матеріалів, таким чинлом щоб технологія 

забезпечувала отримання феротитану з вмістом титану 40-43 мас. % з 

ільменітового концентрату без додавання титанових відходів. 

 

Работа направлена на совершенствование алюмотермической 

технологии путем выбора и расчета шихтовых материалов, таким образом 

чтобы технология обеспечивала получение ферротитана с содержанием 

титана 40-43 мас. % из ильменитового концентрата без добавления 

титановых отходов. 

 

This paper seeks to enhance the aluminothermic technology by selecting 

and calculating charge materials so that this technology provides obtaining 

ferrotitanium from the ilmenite concentrate without adding titanic waste with 

40-43 mas. % of titanium content. 

 

Использование ферросплавов в качестве облагораживающих добавок в 

жидкую сталеплавильную ванну с целью раскисления и легирования 

повышает комплекс физико-механических свойств и функциональные 

характеристики металлопродукции. Ни одна тонна стали не выплавляется без 

применения ферросплавов [1]. Одним из наиболее распространенных и 

технологически эффективных ферросплавов является ферротитан, который 

вводится в расплав с целью легирования, дегазации и раскисления стали [2]. 

Так, например, в коррозионностойких сталях титан уменьшает 

интеркристаллитную коррозию и улучшает свариваемость. В 

коррозионностойких и жаропрочных сталях он применяется как 

стабилизатор, который связывает углерод и препятствует образованию 

карбидов хрома. Основное количество ферротитана получают из 

нльменитовых концентратов (FeO*TiO2), как правило, алюмотермическим 

способом [3, 4]. Восстановление титана из ильменита алюминием происходит 

по реакциям: 
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ТiО2: 1/3 Al = 1/2Ti203+ 1/6 А1203; ΔG
0
т = -85270 +2,1 Т, Дж/моль;        (1)  

Ti203 +2/3 Al = 1/3 A1203 + 2Ti0; ΔG
0
т = - 41860 + 14,1 Т, кДж/моль;     (2) 

2Ti0 + 4/3 Al = 2Ti + 2/3 Аl2О3;ΔG
0
т = -114950 + 48,64 Т, кДж/моль;       (3) 

При этом в расчете шихты, как правило, задаются условием, что 70% 

ТiO2 восстанавливается до Ті, 15% ТiO2 - до ТiO и 15% ТiO2 - до Ті20з [5]. 

Следует отметить, что оксид ТiО имеет основные свойства и способен 

вступать в реакции с глиноземом. При этом образуются соединения типа 

ТiO* А120з, что приводит к снижению активности ТiO и затрудняет 

восстановление титана. Плавки, проведенные авторами данной работы 

голько с рутилом ( ТiO2 не меньше 96 мас.%), показали, что образующийся 

шлак, состоящий из глинозема, тугоплавок и в нем запутывается большое 

количество корольков металла, что сильно снижает выход сплава. 

 Поэтому для замедления процесса связывания ТiO с глиноземом и для 

«разжижения» шлака в шихту вводят свежеобожженную известь (или смесь 

извести и плавикового шпата). Оксид кальция замещает ТiO2, образуя 

соединения типа СаО*Аl2Оз. Но избыток СаО в шихте ведет к 

нежелательному снижению активности диоксида титана по реакции: 

 

               СаО + ТiO2 = СаО*ТіO2          

(4) 

 

В практике алюмотермического восстановления титансодержащих руд 

оптимальным количеством извести считается 15-20 % от количества 

алюминия. 

При температурах ферросплавных процессов возможность и 

направленность реакций оценивают по величине: 

 

           ΔG°т = ΔН°т - ΔS*T           

(5) 

 

где ΔG°t - изменение энергии Гиббса, Дж/моль; ΔН°Т — изменение 

энтальпии, Дж/моль; ΔS - изменение энтропии реакции, Дж/моль К;  Т - 

температура, К. 

 

В физической химии принято, что если ΔG°t< 0, реакция для заданных 

условий (Т. Р) протекает в прямом направлении (т.е. в сторону образования 

продуктов реакции). ΔG°t для реакций (1-3) намного меньше нуля, поэтому 

реакция идет в прямом направлении с образованием продуктов 

восстановления. 

Тепла, выделяющегося в ходе экзотермических реакций восстановления 

титана и железа из ильменитового концентрата, как правило, не достаточно 
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для нормального хода процесса. Согласно правила С.Ф. Жемчужного 

(русский ученый - исследователь), для нормального течения 

алюмотермического процесса необходимо, чтобы количество тепла, 

выделяющегося при реакции,было не менее 2300 кДж на 1 кг шихтовых 

материалов. Не достающую часть тепла при алюмотермической выплавке 

ферротитана получают подогревом шихтовых материалов и тигля. 

За последние годы алюмотермический способ получения ферросплавов, 

в частности ферротитана, был значительно усовершенствован и применяется 

в нескольких вариантах, как внепечной, так и с использованием 

электрической энергии (печная алюмотермия). 

В литературе встречаются сведения о том, что внепечной алюмотермией 

получить ферротитан с содержанием титана более 30-32 мас.% невозможно 

[6,7]. 

Целью данной работы было получение внепечным алюмотермическнм 

способом ферротитана марки FeTi40AI10, с содержанием в нем титана в 

пределах 40-43 мас.%. Еще одной задачей было изучение факторов, 

влияющих на скорость алюмотермического процесса и на степень 

извлечения металла. 

 Для решения поставленных задач был произведен расчет шихтовых 

материалов, а также тепловой расчет, на основании чего было проведено ряд 

плавок. Описание и результаты экспериментов приведены ниже. 

Расчет шихты для выплавки ферротитана вели на 100 кг концентрата. В 

качестве исходного сырья использовался ильменит филиала «Вольногорский 

горно-металлургический комбинат» ЧАО «Крымский ТИТАН». Химический 

состав концентрата приведен в  

табл. 1. 

 

 Таблица 1 Химический сослав ильменитового концентрата. 

 

Ti02 Al2O3 SiO2 Влага 

не меньше не более не более не более 

63.3 3 1.7 0.26 

 

Для увеличения термичности шихты добавляли железную руду (Fe2Oз 

90- 95 мас. % и ферросилиций ФС-75. В качестве восстановителя применялся 

порошок алюминиевый вторичный марки АПВ и ПА-ВВ-2 (активный 

алюминий, не менее 90 %) ТУ 48-5-152-78. Также использовалась 

алюминиевая пудра марки ПАП-2. Для разжижения шлака и увеличения 

выхода металла 

применялась свежеобожженная известь. Обжиг проводили 

непосредственно перед плавкой при температуре 1000-1100°С. Тигель 
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футеровали смесью магнезитового порошка (дробленный магнезитовый 

кирпич), огнеупорной глины и жидкого стекла, в количестве не более 1 % от 

общей массы футеровочной смеси. Размеры тигля: высота (Н) - 350 мм, 

диаметр (d) - 200 мм. Толщина футеровки 15-20 мм. 

Недостающую часть тепла, как уже было отмечено выше, 

компенсировали за счет подогрева шихтовых материалов и тигля. 

Концентрат, руда и алюминий были подогреты до 300-350°С. При 

этом в расчетах физического тепла материалов теплоемкость 

концентрата принимали равной теплоемкости железной руды (0,24 

ккал/кг °С) [5]. 

 

Таблица 2 Состав шихты 

 

Ильменитовый концентрат  1000 г 

Алюминиевый порошок 450 г 

Ферросилиций 75 % - й 10 г 

Железная руда 30 г 

Свежеобожженная известь 90 г 

Соль поваренная 2 г 

Всего 1,82 кг 

 

 Добавление в шихту ферросилиция, во-первых, вносит 

дополнительное количество тепла, тем самым увеличивая 

термичность процесса, а, во-вторых, обеспечивает получение 

силицида титана Ti5Si3, что приводит к повышению извлечения 

титана и снижает конечное содержание алюминия в сплаве. 

 

 Таблица 3 Состав осадителя 

 

Железная руда 60 г 

Алюминиевый порошок 15 г 

Ферросилиций 75 % - й 5 г 

Известь 10 г 

 

 Как известно [ 1 ] процесс алюмотермии можно вести как с верхним, так 

и с нижним впалом шихтовой смеси. В представленной работе использовали 

верхний способ запала, как более простой и обеспечивающий большую 
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скорость плавки, за счет нагрева нижних слоев шихты опускающимися 

жидкими продуктами плавки. Запал производили паяльной лампой «Патон», 

а в качестве запальной смеси использовалась смесь магниевой стружки и 

железной руды. 

Для уменьшения количества серы и разрушения кристаллической 

решетки с переходом FeO в Fе203 концентрат подвергали окислительному 

обжигу при температуре 1100-1150°С. Это позволяет увеличить термичность 

шихты, выход титана, а также несколько снизить расход алюминия. 

Было проведено ряд лабораторных плавок. Результаты некоторых из них 

приведены в табл. 4. 

 

 

Таблица 4 Химический состав полученного сплава ферротитана. 

 

Номер 

плавки 

Массовая доля, % 

Ti Al Si Mn C P S V 

FeTi40A110 

ГОСТ4761-91 

35-50 Не более 

10 8 1,5 0,2 0,1 0,07  

3 43,5 14,1 6,81 0,96 0,15 0,1 0,04 - 

5 41,2 10 5,9 1,1 0,18 0,1 0,035 0,03 

8 40,9 9,85 6,2 0,98 0,17 0,1 0,045 - 

10 42,3 9,93 6,1 1,2 0,2 0,1 0,040 - 

 

 Полученый ферротитан первых плавок,в частности,плавки  № 3 не 

удовлетворял требованиям ГОСТ 4761-91 для марки FeTi40Al10 по 

алюминию. Это связано с тем, что количество восстановителя (алюминия) в 

плавке было несколько выше стехиометрического состава. 

Фазовый состав представлен в основном титанитами TiFe (TiFe2). 

Оксидные включения представлены соединениями типа FeзТі30, ильменитом 

FeO*Ti02, оксидом титана (рутил) ТiO2, оксидами железа и кремния. Темные 

пятна - поры. Микрорентгеноспектральный анализ образцов производили на 

растровом электронном микроскопе РЕМ 106i, (SELMI, Украина). Фазовый 

состав определялся на рентгеновском дифрактометре (XRD) многоцелевого 

назначения с горизонтапьным расположением исследуемого образца 

(RIGAKU, Япония). 

К технологическим факторам, влияющим на алюмотермическое 

восстановление металлов, в частности получение ферротитана 
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алюмотермическим способом, можно отнести следующие [8]: состав и масса 

шихты, температура процесса, предварительный прогрев шихтовых 

материалов, форма и удельная поверхность порошков, внешнее давление, 

крупность шихтовых материалов, плотность шихты, применение 

подогревающих, балластных и флюсующих добавок и т.д.  

Для получения более мелкой фракции (50-60 мкм) титановый 

концентрат дробили. Известно [8]. что диаметр восстанавливаемого оксида 

должен быть приблизительно равным диаметру восстановителя (dок ≃ 

dвосст). Исходя из этого положения, было проведено по 3 

экспериментальные плавки с шихтой различной дисперсности (50-60мкм, 

150-180мкм и 200-240мкм). Средний химический состав плавок с 

различными размерами концентрата и  восстановителя показан в табл. 5. 

 

 Таблица 5 Химический состав ферротитана, полученого из 

шихты различной дисперности 

 

Дисперность 

концентрата и 

восстановителя,мкм 

(dок ≃ dвосст) 

Массовая доля, % 

Ti Al Si Mn C P S V 

50 - 60 27,3 11,2 7,1 1,03 0,11 0,09 0,043 - 

150 - 180 39,3 12,1 5,81 0,96 0,101 0,1 0,03 - 

200 - 240 42,5 9,95 6,3 1,1 0,15 0,1 0,05 - 

 

Итак, основываясь на анализе литературных данных [8-10], можно 

сделать вывод, что зависимость дисперсности материалов шихты на проиессь 

алюмотермии при выплавке ферротитана имеет нелинейный характер 

Результаты экспериментов подтверждают ранее установленные положения 

том, что чрезмерное увеличение дисперсности шихты (размеры частиц мкм и 

меньше) приводит к резкому снижению   газопроницаемости шихты и, 

соответственно, к «кипению» сыпучей шихты, что сопровождается 

пироэффектом с выбросами расплава. Также, в результате того, что на 

поверхности мелкодисперсного порошка алюминия есть окисная пленка, 

снижается выход продуктов реакции, то есть процент восстановления титана 

из ильменитового концентрата. 

В данной работе был определен оптимальный размер частиц 

концентрата и восстановителя - 200-240 мкм - обеспечивающий получение 
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ферротитана марки FеТі40Аl10 по ГОСТ 4761-91(при соблюдении 

соотношения dAl/dок ≃1). Размеры других компонентов шихты при этом не 

должны превышать 2 мм. 

Полученные в результате лабораторных исследований данные 

подтверждают ранее установленные зависимостидля металлотермических 

процессов и еще раз обращают внимание на необходимость в каждом 

конкретном случае тщательного подхода к выбор) гранулометрического 

состава шихтовых материалов для достижения максимального результата. 

На основании полученных результатов авторами этой работы 

разработана и передана на Химико-металлургическую фабрику ММК им. 

Ильича технологическая инструкция по производству ферротитана марки 

FеТі40Аl10 по I ос 1 4761-91 алюмотермическим способом. Инструкция 

состоит из семи основных положений: назначение, шихтовые материалы, 

требования к шихтовым материалам, оборудование для производства 

ферротнгана, подготовка шихтовых материалов к плавке, порядок 

проведения плавки и ) словии безопасности труда. 
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УДК 669.18 

 

МІКРОХОЛОДИЛЬНИКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ І ХІМІЧНОЇ 

ОДНОРІДНОСТІ ЗЛИВКІВ І КРУПНИХ ВИЛИВКІВ 

 

В. А. Мамішев, Л.А. Соколовська 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

 

Виконаний системній аналіз процесів формування фізичної і хімічної 

неоднорідності зливків і масивних виливків під час їх тверднення. 

Показано, що введення в розплав  мікрохолодильників позитивно впливає на 

якість литих заготівок за рахунок підвищення фізичної і хімічної 

однорідності литого металу.  

 

Выполнен системный анализ процессов формирования физической и 

химической неоднородности слитков и массивных отливок во время их 

затвердевания. Показано, что введение в расплав микрохолодильников 

положительно влияет на качество литых заготовок за счет повышения 

физической и химической однородности литого металла.  

 

Systematic analysis of processes of formation of physical and chemical 

heterogeneity of ingots and massive castings during their solidification. It is 

shown that the introduction into the melt of the coolers improves the quality of 

castings by increasing the physical and chemical homogeneity of cast metal. 

 

Як відомо, усадкові і газові раковини, газоусадкова пористість та 

лікваційні шнури різної протяжності відносяться до найбільш поширених 

дефектів макроструктури стальних зливків, товстих безперервнолитих 

заготівок і масивних виливків. Ці дефекти являють собою різні прояви 

фізичної і хімічної неоднорідності [1 - 6] литих заготівок. Вони негативно 

впливають на рівень фізико-механічних властивостей литого металу та 

конкурентоздатність литої металопродукції на світовому ринку. Тому 

актуальним є пошук раціональних технологічних підходів до підвищення 

однорідності макроструктури литих заготівок різної маси і геометрії.  

 До ефективних шляхів підвищення фізико-механічних властивостей 

(міцність і пластичність) литого металу можна віднести введення в рідкий 

метал твердих добавок: мікрохолодильників, інокуляторів, легуючих та 

модифікуючих присадок. Теплофізична дія твердих мікрохолодильників на 

розплав сталі, що кристалізується в порожнині виливниці, кристалізатора  
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чи ливарної форми, сприяє [1,7] швидкому зниженню температури рідкої 

сталі до оптимальних температур її розливання.  

Процес розливання сталі можливий при високому і низькому 

металургійному перегріві сталі над температурою ліквідуса або при 

зниженні температури розплаву нижче температури ліквідуса при 

суспензійному розливанні сталі [7] в рідко-твердому стані для отримання 

якісних прокатних і ковальських зливків, заготівок безперервного лиття та 

масивних виливків для потреб металургії і машинобудування. 

Щоб здійснити вибір оптимальної дози і фракції мікрохолодильників 

для отримання широкої номенклатури литих заготівок доцільно [8,9] 

використовувати методи математичного моделювання нестаціонарних або 

квазістаціонарних температурних полів в системах зливок – виливниця, 

заготівка – кристалізатор та виливок – форма.   

Проведені методом обчислювального експерименту розрахунки на 

ПЕОМ температурного стану твердіючих заготівок різної маси і геометрії 

(циліндричні і прямокутні зливки і плоскі литі сляби) свідчать [10] про 

значне зменшення нерівномірності розподілу температури в заготівках з 

мікрохолодильниками в процесі їх тверднення, що сприяє зниженню 

неоднорідності литого металу та поліпшенню якості металопродукції.  

Результати розрахунку нестаціонарних температурних полів в 

системах зливок – виливниця і розплав – мікрохолодильники  свідчать про 

високу ефективність [10,11] теплофізичної дії мікрохолодильників на 

розподіл температури в обмеженому об‘ємі твердіючого стального зливка 

або масивного виливка. Більш рівномірний  розподіл температури в тілі 

зливка чи виливка є передумовою підвищення фізичної і хімічної 

однорідності литих заготівок. Цього можна досягти за рахунок зменшення 

температурних градієнтів по товщині (або радіусу) твердіючих прокатних і 

ковальських зливків та крупних виливків. 

При подачі в розплав стальних гранул утворюються додаткові центри 

кристалізації сталі за механізмом диспергування литого дробу [12] в 

процесі активного перемішування розплаву з мікрохолодильниками 

струменем рідкої сталі. Заповнення розплавом, який містить додаткові 

зародки кристалізації порожнини чавунної виливниці або порожнини 

піщаної форми сприяє отриманню більш дрібної кристалічної структури 

литих заготівок, що підвищує їх якість [13,14]. Це може зменшити ступінь 

розвитку фізичної і хімічної неоднорідності [15,16] литого металу. 

Щоб покращити якість литих заготівок за рахунок підвищення їх 

фізичної і хімічної однорідності доцільно виявити особливості впливу 

введених в розплав мікрохолодильників на процес формування литої 

структури зливків, литих слябів і масивних виливків під час їх тверднення 

у виливницях, кристалізаторах і ливарних формах. 
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Підвищення фізичної однорідності. Якщо прокатні і ковальські зливки 

і масивні виливки отримують традиційним методом гравітаційного лиття 

[1,5,6], то кристалізація сталі в порожнині чавунної виливниці чи піщаної 

форми супроводжується її усадкою при фазовому переході сталі з рідкого 

в твердий стан з меншим об‘ємом затверділого металу ніж початковий 

об‘єм рідкого металу. 

В результаті кристалізації розплаву та дії об‘ємної усадки в тілі 

твердючої заготівки протікають два взаємозв‘язані  процеси:  

1) у повній відповідності з кінетикою тверднення литої заготівки 

збільшується у часі товщина твердої кірки, яка постійно нарощується від 

поверхні охолодження зливка або масивного виливка;  

2) під дією атмосферного тиску на розплав, що кристалізується,  по 

висоті твердіючого зливка понижується рівень дзеркала рідкого металу, 

який витрачається на компенсацію об‘ємної усадки сталі. 

В сукупності, одночасно протікають процеси переміщення фронту 

кристалізації до осі зливка і пониження дзеркала розплаву з формуванням 

в тілі твердіючого зливка або виливка конусоподібної усадкової раковини. 

Так як рідкого металу буває недостатньо для підживлення осьових 

міждендритних пустот, то під усадковою раковиною зливка чи крупного 

виливка утворюється [1,3] протяжна зона осьової рихлості литого металу. 

Процесу об‘ємної усадки твердіючого металу протидіє процес 

газовиділення в матричному розплаві рідкої серцевини зливка чи виливка. 

Газові пухирці різного діаметра під дією Архімедової підйомної сили 

спливають [1,17] з різними швидкостями в головну частину твердіючого 

стального зливка. В місцях скупчення в розплаві, що кристалізується, 

мілких газових пухирців може протікати процес коагуляції (об‘єднання 

дрібних пухирців в більш крупні пухирі) з утворенням і фіксацією в 

затверділому металі газових раковин більшого розміру.  

Мікрохолодильники частково або повністю і дуже швидко знімають 

початковий перегрів рідкої сталі над температурою її ліквідуса [1,7] та 

різко збільшують в‘язкість розплаву. Це заторможує коагуляцію пухирців 

в крупні пухирі і, як наслідок, перешкоджає утворенню газових раковин в 

литому металі. З іншого боку більш в‘язкий розплав перешкоджає 

живленню міждендритних порожнин в тілі зливка спокійної або киплячої 

сталі, що збільшує вірогідність утворення розсередженої в об‘ємі зливка 

чи масивного виливка газоусадкової пористості литого металу. 

Дзеркало розплаву з мікрохолодильниками опускається набагато 

менше у порівнянні з традиційною технологією лиття без введення в 

розплав мікрохолодильників. Це сприяє зменшенню глибини залігання та 

об‘єму усадкової раковини, що збільшує коефіцієнт використання литого 

металу. В результаті підвищується фізична однорідність литих заготівок.  
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Підвищення хімічної однорідності. В традиційній технології 

гравітаційного лиття температура по товщині твердіючого зливка чи 

масивного виливка розподілена нерівномірно. На осі зливка і в тепловому 

центрі виливка градієнти температури рівні нулю, а на поверхні 

охолодження зливка чи виливка вони максимальні. В серцевині твердючої 

заготівки розплав опускається по її висоті вздовж фронту кристалізації, де 

рідкий метал холодніший і тому більш важкий. З цієї причини в об‘ємі 

твердіючого зливка виникає теплова конвекція [1,17]. Конвективна 

циркуляція розплаву утворює стійку крупномасштабну вихрову течію [18] 

рідкої сталі, яка при твердненні литої заготівки поступово затухає.  

При взаємодії контура крупномасштабної вихрової течії рідкої сталі з 

фронтом двофазної зони кристалізації на їх контактній поверхні можуть 

виникати локальні ділянки мілкомасштабної вихрової течії [18] розплаву у 

вигляді ниткоподібних вихрових шнурів різної протяжності (довгих і 

коротких). В рідкій серцевині зливка динамічно стійкі вихрові шнури [19] 

починаються на бічній поверхні фронту кристалізації і закінчуються на 

дзеркалі розплаву в обмеженому об‘ємі твердіючого стального зливка. 

При зниженні температури сталі в об‘ємі зливка найбільш стійкі 

гнучкі вихрові шнури фіксуються [19] в затверділому металі у вигляді 

негнучких лікваційних каналів [5] із значно вищою ніж у матричному 

металі концентрацією ліквуючих елементів (вуглець) і шкідливих домішок 

(сірка і фосфор). Вихрові шнури накопичують легкоплавкі ліквати  при 

дифузії атомів C, S, P та ін. з матричного розплаву в напрямку осі шнура. 

На заключній стадії тверднення стального зливка  лікваційні канали з 

легкоплавкими лікватами трансформуються [19] в лікваційні шнури, які 

формують [20] позаосьову Λ-зону хімічної неоднорідності литого металу. 

Так як при введенні в розплав мікрохолодильників швидко знімається 

перегрів рідкої сталі, а при зниженні температури розплаву підвищується 

його в‘язкість, то теплова конвекція і крупномасштабна вихрова течія 

розплаву подавляються [21]. Як наслідок, на границі контакту рідкої 

серцевини зливка і фронту кристалізації не створюються динамічні і 

температурні умови для виникнення у більш в‘язкому металі  

мілкомасштабних вихрових шнурів. При введенні в розплав сталі 

мікрохолодильників в об‘ємі твердіючого зливка заторможується процес 

утворення в литому металі лікваційних шнурів. Тому утруднюється 

виникнення позаосьової і частково осьової ліквації, що може підвищити 

хімічну однорідність стальних зливків та масивних виливків.    

Слід також відзначити, що теплофізична дія мікрохолодильників на 

розплав, який кристалізується в порожнині виливниць, кристалізаторів і 

піщаних форм, сприяє [22] зменшенню структурної неоднорідності литого 

металу зливків, товстих заготівок безперервного лиття і крупних виливків.  
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УДК: 669.187.2:621.745.32:621.356 

 

УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ 

ЛИВАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

М.М. Ворон, Е.О. Дрозд 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

 

Розглянуто технологічні особливості електронно-променевої 

ливарної технології в контексті унікальних можливостей та результатів, 

які вдалося одержати з її використанням. 

 

Рассмотрены технологические особенности электронно-лучевой 

литейной технологии в контексте уникальных возможностей и 

результатов, полученных с ее использованием. 

 

Technological features of electron-beam casting technology are 

overviewed in context of its unique capabilities and results, that have been 

obtained. 

 

Електронно-променева ливарна технологія (далі ЕПЛТ) є ідейною 

похідною від металургійного способу одержання злитків – електронно-

променевого переплаву. Метод електронно-променевої гарнісажної плавки 

дозволяє вирішувати важливу задачу одержання виливків готових виробів 

та напівфабрикатів з високореакційних і тугоплавких металів та сплавів на 

їх основі. Таке технологічне рішення досі є доволі рідкісним, не дивлячись 

на явні економічні переваги у вирішені широкого спектру задач [1]. 

ЕПЛТ характеризується різко нестаціонарним нагрівом металу, 

можливістю контрольованої витримки розплаву, проведенням 

термочасової обробки останнього та іншими важливими технологічними 

особливостями. Так, наприклад, для даної технології можливе 

використання до 100% шихтових матеріалів у вигляді губки або 

різноманітних відходів, що, в свою чергу, розглядається як перевага, що 

здатна обумовити неабияку економічну доцільність методу для ряду задач. 

Також в умовах ЕПЛТ можливо здійснювати дошихтовку та 

модифікування підчас плавки. На ряду з гравітаційною заливкою 

реалізується відцентрове лиття та лиття у форму з накладання 

електромагнітних полів [1,2].  

Важливою перевагою ЕПЛТ є можливість роботи з невеликими 

масами металу, вивчення «поведінки» різних шихтових матеріалів, 

моделювання, відпрацювання та перевірка режимів одержання тих чи 
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інших сплавів та виробів з них. Такі особливості є дуже корисним 

інструментом для лабораторного формату. З точки зору виробничих 

особливостей, ЕПЛТ також можна розглядати як унікальний, ефективний 

та економічно вигідний інструмент для одержання готових виробів та 

напівфабрикатів з широкого ряду різноманітних сплавів. Приклад виливків 

показано на рисунку. В Україні максимальні об‘єми виплавки металу в 

таких установках складають приблизно 20 кг (по титану), в світі – близько 

50 кг (Китай).  

 
 

Рис 1 Приклади виливків з різних металів та сплавів, одержаних в 

умовах ЕПЛТ. 
Першочерговим об‘єктом для застосування ЕПЛТ був титан та його 

сплави. Згодом цей метод було ефективно використано при одержані 
виливків з цирконію, ніобію, молібдену, кремнію, міді, сплавів алюмінію, 
нікелю та ін. [1,3]. 

Завдяки ЕПЛТ було виготовлено велику кількість промислових та 
експериментальних складнолегованих титанових сплавів, сплавів на основі 
інтерметалідів систем Ti-Al та Ti-Si, а також розроблено технології їх 
повторюваного напівпромислового одержання. Важливим досягненням у 
використанні ЕПЛТ було одержання сплаву Ti-15Al-25Nb-2Mo-2Zr, що 
раніше не вдавалося зробити із застосуванням ливарних технологій [1,4-6].  

Для серійних титанових сплавів електронно-променевої виплавки 
було вирішено ряд технологічних задач, пов‘язаних із забезпеченням 
необхідного хімічного складу, структури та властивостей виливків. В 
рамках великої кількості робіт із серійними сплавами та сплавами деяких 
найбільш розповсюджених систем було досліджено можливість управління 
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структурно-фазовими параметрами та механічними властивостями сплавів 
[7,8]. Для литого технічно чистого титану було досягнуто збільшення межі 
міцності на 40-70% при одночасному збільшенні пластичності на 30-50% 
порівняно з деформованим станом. Для  найбільш розповсюдженого 
титанового сплаву ВТ6 в литому стані вдалося підвищити межу міцності 
на 15-30% при збережені пластичності на рівні деформованого металу 
[8,9].  

Важливим в багатьох аспектах досягненням стало створення 
технології одержання литих трубних заготовок зі сплаву Zr-1Nb на основі 
вітчизняного цирконію кальцій-термічного відновлення, з яких було 
одержано трубні оболонки ТВЕЛ ядерних реакторів. Також проводились 
дослідження по виплавці сплаву Е635 системи Zr-Nb-Sn-Fe для деталей 
ядерних реакторів. 

Електронно-променеву ливарну технологію також було використано 
для виплавки злитків кремнію, переплаву алюмінієвих сплавів та 
рафінування мідних та нікелевих сплавів [1]. 

Загалом, ЕПЛТ можна впевнено віднести до числа найбільш 
унікальних ливарних технологій з широким спектром можливостей, що 
можна повною мірою застосовувати для виробництва найбільш складних 
та відповідальних металів та сплавів. 
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Проведено випробування нових ливарних евтектичних (-Al+Mg2Si) 

сплавів потрійної системи Al–Si–Mg для визначення механічних, ливарних і 

корозійних характеристик. Показано, що питома міцність нових сплавів в 

кілька разів перевищує цю характеристику для сталі та чавуну і є вищою, 

ніж у інших високоміцних ливарних сплавів алюмінію. Нові сплави 

демонструють високі ливарні та корозійні властивості.   

 

Проведены испытания новых литейных эвтектических (-Al+Mg2Si) 

сплавов тройной системы Al–Si–Mg для определения механических, 

литейных и коррозионных характеристик. Показано, что удельная 

прочность новых сплавов в несколько раз превышает эту характеристику 

для стали и чугуна и выше, чем у других высокопрочных литейных сплавов 

алюминия. Новые сплавы демонстрируют высокие литейные и 

коррозионные свойства. 
 

Tests of new cast eutectic (-Al+Mg2Si) alloys of the ternary Al–Si–Mg for 

determination of mechanical, fluidility and corrosion characteristics was 

carried out It is shown that the specific strength of new alloys in several times 

higher than that for steel and cast iron and higher than that for other high-

strength aluminum casting alloys. The new alloys exhibit high casting and 

corrosion properties.  

 

Вступ 

Протягом останніх десятиліть нові сплави алюмінію знаходять все 

більш широке застосування в машинобудуванні, що, в значній мірі, 

пов'язано з їх високою питомою міцністю. Так, в автомобільній 

промисловості зниження ваги транспортних засобів за рахунок 

застосування легких сплавів дозволяє зменшити витрату палива, знизити 

викиди CO2 при збереженні сучасних технічних характеристик, безпеки і 

комфорту. Це стосується використання як сплавів, які деформуються, так і 

ливарних. Середній європейський автомобіль в даний час містить різні 
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алюмінієві деталі у вигляді литих виробів (корпус коробки передач, 

головка і блок циліндрів, поршні, корпус і кришки картера та ін.), але є й 

інші компоненти трансмісії і шасі, які можна зробити з сплавів алюмінію, 

замінивши ними чавун або сталь, оскільки питома міцність сплавів 

алюмінію в 2–3 рази вище, ніж у сталі. Стримуючим фактором більш 

широкого застосування литих деталей з алюмінієвих сплавів є відсутність 

високоміцного (В400 МПа) і високотехнологічного сплаву з хорошою 

рідкоплинністю та корозійною стійкістю. Розробка такого сплаву також 

дозволить перевести на ливарні технології деталі з алюмінієвих 

напівфабрикатів, що вимагають при своєму виготовленні великої кількості 

механічної обробки, тим самим знизити трудомісткість і вартість 

виготовлення виробу в цілому. 

Очевидно, що подальші успіхи в удосконаленні вже існуючих і 

розробки нових сплавів визначаються розвитком фундаментальних 

уявлень фізичного матеріалознавства сплавів алюмінію. Роботи авторів в 

області фазових рівноваг і фізики міцності [1-3] стали фізичною основою 

для створення нового класу ливарних сплавів алюмінію, деякі з яких 

захищені патентами (PCT WO2011/090451A1, №96812UA, №2224811RU, 

№72560UA, №83776UA). Новий підхід базується на використанні 

потрійних фазових діаграм, які мають квазібінарні перетини евтектичного 

типу між твердим розчином алюмінію та інтерметалідними фазами, 

зокрема, потрійної системи Al–Mg–Si. Характер фазових рівноваг в цій 

системі дозволяє збільшувати кількість магнію в твердому розчині на 

основі алюмінію в декілька разів порівняно з традиційними ливарними 

сплавами і забезпечити таким чином можливість більш ефективного 

додаткового легування цинком, міддю та перехідними металами.  

Метою даної роботи було дослідити сукупність таких важливих 

характеристик як механічні властивості, рідкоплинність та корозійна 

стійкість нових евтектичних (-Al+Mg2Si) сплавів потрійної системи Al–

Si–Mg. 

  

Експеримент 

Матеріали та методики досліджень. Сплави виготовляли з чистих 

шихтових матеріалів (Al, Mg, Zn) та лігатур (Al-Cr, Al-Ti-B, Al-Cu, Al-Mn, 

Al-Zr) в печі опору в тиглях з Al2O3 під флюсом (кількість флюсу, який 

вводили у сплав, складала 2% від ваги зливка). Розплав виливали в мідну 

виливницю. Дослідження структури проводили методами світлової 

(Neophot-32) і трансмісійної (ТЕМ) мікроскопії (JEM-100СХ II, JEOL). 

Температури фазових перетворень визначали методом диференціальної 

скануючої калориметрії (ДСК) на приборі DSС 404 F1 Pegasus®. 

Вимірювання твердості проводили методом Вікерса на установці 
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ІТ5010ПС. Навантаження на індентор складало 49,03 Н. Короткочасні 

випробування на розтяг проводили на універсальній машині УТМ–100. 

Методики визначення рідкоплинності та корозійних властивостей 

представлені в розділах 2.4 та 2.5, відповідно. 

Об’єкти дослідження. При конструюванні нових сучасних ливарних 

сплавів різного призначення в першу чергу необхідно вибрати базову 

систему з достатньою об‘ємною часткою зміцнюючої фази в евтектиці. 

Таким вимогам, в першу чергу, відповідають системи, в яких існують 

квазібінарні перерізи евтектичного типу, тобто рішення знаходиться при 

переході від подвійних систем до потрійних. Наявність області існування 

моноваріантного евтектичного перетворення в цих системах дозволяє 

змінювати співвідношення компонентів сплавів в широких межах зі 

збереженням їх фазового складу.  

Аналіз власних і літературних даних [1–4] показав, що ефективним є 

конструювання евтектичних сплавів (-Al+Mg2Si) на основі потрійної 

системи Al–Si–Mg, найбільш «універсальної» з точки зору можливих 

комбінацій -Al матриці та фаз, які можуть утворювати евтектику 

(наприклад, Si, Mg2Si, Al3Ni). В свою чергу, Mg2Si в твердому стані може 

находитися в рівновазі з Mg5Al8, Al2Mg3Zn3 (Т-фаза), MgZn2(-фаза), Si та 

ін. Цинк суттєво не впливає на розчинність фази Mg2Si в твердому стані, 

тому в сплавах, збагачених кремнієм, зміцнення при старінні завдяки фазі 

Mg2Si може проходити навіть в присутності цинку [5].  

В якості базових складів було обрано сплави з достатньою об‘ємною 

часткою евтектики на основі моноваріантної евтектики (-Al+Mg2Si) 

потрійної системи Al–Si–Mg. Зазначимо, що лідером серед ливарних 

сплавів алюмінію є силуміни – сплави на основі подвійної системи Al–Si 

[6].  

Наступний крок полягав в ускладненні базових сплавів за рахунок їх 

легування. Для реалізації механізму дисперсійного зміцнення сплави 

легували Zn (cплав ASM1) або Zn та Cu (cплав ASM2). Для додаткового 

зміцнення вводили Cr, Ti, Mn, B, Zr), деякі з цих елементів залишалися в 

твердому розчині, а інші брали участь у реалізації механізму 

дисперсійного зміцнення. Як відомо, легування перехідними металами (Cr, 

Ti, Mn) підвищує сили міжатомного зв'язку в кристалічній гратці твердого 

розчину алюмінієвих сплавів як при кімнатній, так і при підвищених 

температурах [7]. Крім того, перехідні метали, заміщаючи атоми алюмінію 

в гратці твердого розчину, зменшують швидкість самодифузії і зміщують 

початок інтенсивного процесу самодифузії в область більш високих 

температур.  

Систему легування оптимізували з урахуванням концентраційно-

температурних параметрів евтектичного перетворення (L  -Al + Mg2Si): 
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тобто визначали гранично припустимі концентрації цих хімічних 

елементів, при яких максимально зберігається двофазна евтектична 

структура. ` 

За даними мікроструктурних досліджень сплави містять дендрити 

твердого розчину -Al, подвійну евтектику (-Al+Mg2Si) та сліди 

потрійної евтектики (рис. 1). За даними ДСК термічний ефект плавлення 

потрійної евтектики в сплаві ASM1 відсутній, і відзначається на ДСК 

кривій сплаву ASM2.  

 

 

 
а б 

Рис. 1 Мікроструктура легованих евтектичних сплавів 

 ASM1 (а) та ASM2 (б) 

 

Механічні властивості сплавів. Після виготовлення зливки 

піддавали термічній обробці. При виборі режимів термічної обробки (ТО) 

ми орієнтувалися на деформовані сплави систем Al–Zn–Mg і Al–Zn–Mg–

Cu. Ці високоміцні сплави застосовують тільки після гартування і 

штучного старіння [8]. Температуру нагрівання під гартування цих сплавів 

вибирають залежно від складу.Штучне старіння проводять за 

одноступеневим або за багатоступеневим режимами. Всі ці фактори треба 

було врахувати при розробці режимів термічної обробки нових ливарних 

сплавів. 

Вибір температури нагріву під гартування повинен забезпечити 

найбільш повне розчинення легуючих елементів в твердому розчині з 

подальшою фіксацією пересиченого твердого розчину при швидкому 

охолодженні. Крім того, треба було дослідити, як підвищені температури 

впливають на евтектичну структуру сплаву (процеси фрагментації, 

сфероїдизації і коалесценції фази Mg2Si) і, як наслідок, на механічні 

властивості матеріалу.  

На етапі вибору умов термічної обробки контроль міцності 

здійснювали вимірюванням твердості після гартування від температур 
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360–520С (витримка 1 год) та наступного старіння при 120С протягом 

20 годин. Найбільші значення твердості сплави мали після гартування від 

440С , причому твердість сплаву ASM2 була значно вищою (рис. 2). 

 

Рис. 2 Залежність твердості сплавів від температури гартування 

 

В подальшому були проведені випробування на розтяг для більш 

міцного сплаву ASM2. За результатами дослідження визначено, що після 

гартування в інтервалі температур 440–520С і наступного старіння при 

120С сплав мав близькі характеристики міцності: 0,2=420–470МПа 

(рис.3). Пластичність сплаву в цьому інтервалі температур підвищується, 

що ймовірно пов'язано зі ступенем коагуляції евтектичної складової. 

 
Рис. 3 Вплив температури гартування на механічні властивості  

сплаву ASM2  

У промисловій практиці обробка старінням часто виконується у дві 

стадії, тобто декілька годин при більш низькій температурі та подальше 

старіння при підвищеній температурі. Перша стадія проводиться з метою 

отримання великої кількості зародків кристалізації, а високотемпературна 
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стадія прискорює перетворення зародків у метастабільні та стабільні фази 

та підвищує кількість виділень. 

Експерименти з визначення режимів двостадійного старіння 

проводили для сплаву ASM2. Після варіювання температур та тривалості 

всіх етапів ТО, які було обрано з урахуванням даних інших дослідників [9, 

10], вимірювали твердість (рис. 4). 

 
Рис. 4  Залежність твердості сплаву ASM2 від режимів термічної обробки 

 

Зразки зі сплаву після визначення кращих режимів ТО випробовували 

на розтяг (рис.5).  

 
I – 440/1+120/20;  II – 520/1+120/20++180/5 

Рис. 5  Механічні властивості сплаву ASM2 після термічної обробки 

 

Найкраще поєднання характеристик міцності та пластичності сплав 

має після ТО за режимом: нагрів до температури гартування (520С, 

витримка 1 година), охолодження в воді та наступне старіння в два етапи. 

Перший – це витримка при температурі 120С протягом 20 годин, другий 

– витримка при 180С протягом 5 годин (520С/1+120С/20+180/5, в 
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подальшому). Вдалий вибір цих двох температур старіння можна пояснити 

наявністю фазових перетворень при температурах 120 та 180С, які 

виявляються на кривій нагріву ДСК сплаву (рис. 6).  

 

Рис. 6  ДСК сплаву ASM2 

 

Дослідження тонкої структури сплаву ASM2 методом трансмісійної 

просвічувальної мікроскопії (ТЕМ) після ТО показало наявність виділень 

фази зі складною кристалічною граткою (рис.7,а), окремі фрагменти якої 

можна віднести до тетрагонального типу (ймовірно з параметрами: 

а=1,43нм, с=1,2нм). В той же час на електронограмах (рис.7, г) 

присутня велика кількість рефлексів, які не вкладаються в переріз 

кристалічної гратки цього типу з даними параметрами. Вочевидь, 

елементарна комірка цієї фази складається з великої кількості атомів і в 

реальності більш складно побудована. На її зображенні видно, що фаза має 

шарувату морфологію (рис. 7, б).  

Темнопольне електронно-мікроскопічне зображення, яке отримано в 

рефлексах цієї фази, показано на рис. 7, в. Видно, що ця фаза присутня як у 

вигляді частинок витягнутої форми (до 2-3мкм в довжину та 0,1мкм в 

ширину), так і у вигляді дисперсних (10–30нм) частинок, рівномірно 

розподілених по всьому об‘єму матриці -Al.  

Обраний режим термічної обробки (520С/1+120С/20+180С/5) 

дозволяє отримати в сплаві ASM2, легованому Zn та Cu, механічні 

властивості на рівні: 0,2=524 МПа, в=575МПа та =1,25%, тоді як після 

стандартного режиму ТО (440С/1+120С/20) – 0,2 = 450МПа; В= 

520МПа и  = 1,0%. Властивості нових сплавів демонструють 

переконливу перевагу над багатьма промисловими ливарними сплавами 

алюмінію за характеристиками міцності (табл. 1). 
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а, б, в – електронно-мікроскопічне зображення; г – дифракція 

Рис. 7 Мікроструктура (ТЕМ) сплаву ASM2 після термічної обробки за 

режимом: гартування 520/1 та старіння 120/20+180/5 

У виробах сучасного машинобудування ливарні сплави алюмінію з 

високою питомою міцністю (ζВ/) замінюють чавун і низьковуглецеві 

сталі. Порівняльні значення механічних властивостей матеріалів, що 

застосовуються для виготовлення литих деталей машин, наведені в табл. 1. 

Як видно, нові сплави ASM завдяки високій міцності та малій щільності 

(внаслідок значного вмісту магнію) за характеристикою питомої міцності в 

4–9 разів перевищують сталь та чавун та є кращими за інші ливарні сплави 

алюмінію. 

 

Таблиця 1  Властивості промислових ливарних сплавів алюмінію, 

чавуну, сталі та нових ливарних сплавів потрійної системи Al–Mg–Si 

 

Система Марка сплаву ζВ, МПа δ, % , кг/м
3
 ζВ/, км 

Промислові  ливарні  сплави  алюмінію 

 

Al-Si 

 

АК9ч (АЛ4)* 230-240 2,0-3,5 2650 8,5-9,0 

АК7ч (АЛ9) 210-230 1,0-3,0 2660 7,7-8,6 

АК7пч (АЛ9-1) 240-300 2,0-5,0 2690 8,3-11,2 

Al-Cu АМ5 (АЛ19) 300-340 4,0-8,0 2780 10,8-12,2 

Al-Si-Cu 

АК5М (АЛ5) 220-250 0,5-2,5 2680 8,2-9,0 

АК8М (АЛ32) 250-270 1,5-2,0 2650 9,4-10,1 

АК8М3ч (ВАЛ8) 350-400 4,0-6,0 2730 12,8-14,6 
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Al-Zn-Mg-Сu ВАЛ12 550-580 3,0-5,0 2820 18,7-20,5 

Аl-Cu-Mn-Cd ВАЛ14 400-500 4,0-10,0 2800 14,2-17,8 

Al-Mg ВАЛ16 300-350 10,0-15,0 2570 11,7-13,6 

Нові ливарні високоміцні сплави алюмінію [Патент UA 108965] 

Al-Si-Mg-Zn-Cu ASM 500-575 1,0-3,3 2613 19,1-22,0 

Сірий чавун та сталь 

Fe-C 

Сч18 180 - 7200 2,5 

Сч28 280 - 7500 3,7 

Ст35 400 15,0 7800 5,1 

* в дужках вказано маркування за ГОСТ 1583-89 

 

2.4. Ливарні властивості сплавів. Відомо, що за способом 

виробництва алюмінієві сплави можна розділити на дві великі групи: 

сплави, які деформуються для виготовлення термопластичною обробкою 

напівфабрикатів (листів, прутків, штамповок та ін.) і ливарні – для 

виробництва фасонних відливків [9, 11]. Останні базуються на тих же 

системах, що і деформовані, зміцнюються за тими ж механізмами (за 

винятком деформаційного зміцнення). Головна відмінність полягає в тому, 

що для забезпечення хороших технологічних властивостей ливарні сплави 

повинні містити досить велику кількість евтектики та мати вузький 

інтервал кристалізації. При цьому деформаційна здатність сплавів в 

твердо-рідкому стані висока. Такі сплави мають високий опір усадковим 

напруженням і мало схильні до утворення гарячих тріщин. Вузький 

інтервал кристалізації забезпечує хорошу рідкоплинність сплавів. На жаль, 

ускладнення системи легування, а це – необхідний етап розробки нових 

високоміцних сплавів, як правило призводить до розширення інтервалу 

кристалізації. Внаслідок цього погіршуються ливарні властивості сплавів. 

Так, наприклад, сплав ВАЛ12 системи Al–Zn–Mg–Сu з надзвичайно 

високими механічними властивостями (табл. 1) не знайшов помітного 

практичного застосування через вкрай низькі ливарні властивості. Це ж 

стосується і сплавів системи Al–Si–Сu. Все це вказує на необхідність 

атестації нових сплавів з визначенням ливарних характеристик, серед яких 

особливе місце займає рідкоплинність. 

Дослідження рідкоплинності проводили за методикою, що передбачає 

використання комплексної U-подібної проби Нехендзі-Купцова (рис. 8) 

для дослідження ливарних властивостей [12]. Відповідно до методики 

Нехендзі-Купцова, комплексна проба заливається в металеву роз‘ємну за 

вертикальною площиною форму. Для забезпечення стабільних 

гідродинамічних умов заповнення форми передбачене використання 

діафрагми відповідного діаметра, а також алюмінієвої фольги, яка 

укладається на дно ливарної воронки. З метою створення більш 
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сприятливого теплового режиму в ливарній воронці застосовується 

теплоізоляційні вставки з формувальної суміші або кераміки. Створені в 

такий спосіб умови при постановці експерименту по визначенню ливарних 

характеристик забезпечують стабілізацію температури, напору металу і 

контроль його температури. Методика дає цілком задовільні результати 

при визначенні рідкоплинності, а також стійкості сплавів до утворення 

тріщин. Методику Нехендзі-Купцова можна вважати задовільною для 

порівняння рідкоплинності сплавів, що мають близькі теплофізичні 

характеристики. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8   Схема проби 

Нехендзі-Купцова для 

визначення ливарних  

властивостей сплавів 
 

 

 

Відповідно до методики Нехендзі-Купцова контроль температури 

металу здійснюється в ливарній воронці 12. Однак аналіз конструкції 

форми показує, що фактично на результат виміру рідкоплинності металу 

безпосередньо впливає його температура не в ливарній воронці, а на вході 

в U-подібний канал. Перш ніж метал досягає U - подібного каналу, він 

проходить через елементи стабілізації потоку – діафрагму та центральний 

стояк. На цьому шляху в результаті контакту з холодною формою теплові 

втрати розплаву неминучі, отже, неминуче і зниження його температури. 

Тому у центральному стояку безпосередньо біля входу в U-подібний канал 

передбачили отвір під термопару для контролю температури розплаву в 

момент заповнення U- подібного каналу (рис. 8). 

Для забезпечення живлення відливки рідким металом аж до його 

повного твердіння в U - подібному каналі використовували азбестові 

вставки, що забезпечують більш ефективну теплоізоляцію розплаву в 

ливарній чаші форми та гарантує тривале утримання у воронці 

досліджуваного сплаву в рідкому стані в умовах експерименту. Методика 

дає цілком задовільні результати при визначенні лінійної усадки, а також 

стійкості сплавів до утворення тріщин. 

Після охолодження форми вимірювали довжину заповнення 

розплавом U-подібного каналу в пробі Нехендзі-Купцова, що характеризує 

рідкоплинність матеріалу. Крім того, в разі появи тріщин, не виймаючи 

Місце 

встановлення 
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виливок з форми, за допомогою штангенциркуля визначали їх загальну 

ширину. Ця величина характеризує схильність сплаву до утворення 

гарячих тріщин і вимірюється в мм. Ливарні властивості сплаву ASM1 

порівнювали в двох експериментах з промисловими сплавами: 1) ливарним 

сплавом АК7ч (рис. 9) та 2) сплавом B95, який деформується. Сплав АК7ч 

має досить високі ливарні властивості та базується на системі Al–Si. Сплав 

ASM має подібний В95 (система Al–Mg–Zn–Cu) рівень міцності і 

розглядається нами як аналог за механізмом дисперсійного зміцнення Zn-

фазами [13].  
 

 
 

а б 

Рис. 9  Рідкоплинність сплавів (а) та вигляд зразків сплавів після  

виливки в форму Нехендзі-Купцова (б) 

 

Як можна бачити (рис. 9, а) рідкоплинність сплаву ASM1 при всіх 

температурах перегріву відносно ліквідусу краща, ніж у ливарного сплаву 

АК7ч (АЛ9); розплав ASM1 повністю заповнює форму (рис. 9, б). 

Ливарні властивості сплавів також визначаються схильністю до 

утворення гарячих тріщин. За результатами дослідження ця 

характеристика для сплаву ASM1 в 6 разів менша, ніж у сплаву В95: 

0,4мм та 2,5 мм, відповідно. Пояснення цього слід шукати в аналізі 

структури сплавів. Обидва сплави зміцнюються дисперсними фазами з 

цинком та міддю, які в ливарному сплаві ASM1 виділяються в твердому 

розчині -Al в процесі термічної обробки. В сплаві В95 ці Zn-вмісні фази 

частково формуються на границях зерен при кристалізації, що значно 

знижує їх високотемпературну міцність і, як наслідок, при лінійній усадці 

в процесі охолодження утворюються так звані гарячі тріщини.  

 2.5. Корозійні властивості сплавів. Результати дослідження 

корозійної поведінки нових сплавів в 3% розчині NaCl електрохімічними 

(вольтамперометричним, хронопотенціометричним) і гравіметричним 

методами було опубліковано в роботі [14]. Показано, що швидкості корозії 

легованих сплавів дуже низькі (<10 мкА/см
2
) і відповідно до шкали 
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корозійної стійкості сплав, легований цинком, є стійким, а легований 

цинком і міддю – досить стійким. Результати отриманих в цій роботі 

гравіметричних корозійних випробувань сплавів (усереднені по трьох 

зразках) представлені в табл. 2. Розрахований масовий показник швидкості 

корозії (К) в середньому становить 0,001–0,0028г/м
2
*ч, що відповідає 

0,005-0,01 мм/рік, і відповідно до шкали корозійної стійкості [15] 

досліджені сплави є стійкими (ASM1) або дуже стійкими (ASM2) в 3% 

розчині NaCl. 
 

Таблица 2 Результати гравіметричних корозійних випробувань нових 

сплавів алюмінію  

 

Сплав 
Вага зразка, г 

Δ, г* S, см
2
 

К, 

г/см
2
*час 

К, відповідно  

до ГОСТу Бал 

до після г/м
2
*год мм/год 

ASM1 0,56555 0,56525 3*10-4 3,13 2,85*10-7 2,85*10-3 < 0,01 3 

ASM2 0,53550 0,53540 1*10-4 3,13 1*10-7 1*10-3 < 0,005 2 

*- втрата ваги зразків при витримки в 3% розчині NaCl  

 

Висновки 

Проведена робота дозволяє зробити висновок про те, що легування 

евтектичних (-Al+Mg2Si) сплавів потрійної системи Al–Si–Mg цинком, 

міддю та іншими елементами (Cr, Ti, Mn, B) після термічної обробки за 

режимом Т6 забезпечує високу питому міцність (19,1–22,0 км), яка в 4-9 

разів перевищує цю характеристику для сталі та чавуну та є кращою за 

таку в інших ливарних сплавах алюмінію. За сукупністю міцності, 

рідкоплинності та корозійних властивостей нові складнолеговані 

евтектичні сплави потрійної системи Al–Si–Mg є конкурентноздатними 

сучасним високоміцним сплавам алюмінію і можуть бути рекомендовані 

для виготовлення литих деталей складної форми для роботи в умовах 

підвищених навантажень. 

 

ПОДЯКА 

співробітникам Інституту проблем матеріалознавства ім. ІМ. 

Францевича НАН України за проведення досліджень структури сплавів 

методом ТЕМ (Котко А.В.) та визначення корозійних властивостей сплавів 

(Щербакова Л.Г.).  

Література 
1. Легкая Т.Н. Физические основы разработки нового класса литейных сплавов 

алюминия / Т.Н. Легкая, О.М. Барабаш, Ю.В. Мильман, Н.П. Коржова и др. // 

Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т.31, №4. – C. 545 – 552. 

2. Barabash O.M. Design of new cast aluminium materials using properties of 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

546 
 

monovariant eutectic transformation L-Al+Mg2Si / O.M. Barabash, Yu.V. Milman, 

N.P. Korzhova et al. // Materials Science Forum. – 2002. – V.396–402. – P. 729–734. 

3. Barabash O.M. Experimental analysis and thermodynamic calculation of the structural 

regularities in the fusion diagram of the system of alloys Al–Mg–Si / O.M. Barabash, 

O.V. Sulzhenko, T.N. Legkaya, N.P. Korzhova // Journal of Phase Equilibria. – 2001. 

– V.22, No.1. – P. 5–11. 

4. Захаров А.М. Фазовые диаграммы двойных и тройных систем. – М.: 

Металлургия, 1978. – 234 с. 

5. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. – М.: 

Металлургия, 1979. – 639 с. 

6. Мильман Ю.В. Алюминий и его сплавы / Ю.В. Мильман, Н.П. Коржова, 

А.И. Сирко // Энциклопед. издание «Неорганическое материаловедение. 

Материалы и технологии». – К.: Наук. думка, 2008. – Т.2, Кн. 1. – С. 52–61. 

7. Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. – М.: 

Металлургия, 1973. – 320 с. 

8. Фридляндер И.Н. Алюминиевые деформируемые конструкционные сплавы. – 

М.: Металлургия, 1979. – 208 с. 

9. Алюминиевые сплавы (Состав, свойства, технология, применение): 

[Справочник] / В.М. Белецкий, Г.А. Кривов. – К.: «Коминтех», 2005. – 364с. 

10. Chen K. The improvement of constituent dissolution and mechanical properties of 

7055 aluminum alloy by stepped heat treatments / K. Chen, H. Liu, Z. Zhang et al. // 

Journal of materials processing technology. – 2003. – V.142. – P. 190–196. 

11. Алюминиевые сплавы. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные 

алюминиевые сплавы: [Справочник] / А.Ф. Белов, В.И. Добаткин, Ф.И. Квасов и 

др. – М.: Металлургия, 1972. Металлофизика и новейшие технологии, 2017, т. 39, 

вып. 9 С.1239–1252 552 с.  

12. Нехендзи, Ю.А. Комплексная проба для определения литейных свойств сплавов / 

Ю.А. Нехендзи, И.В. Купцов. – Л.: Знание, ЛДНТП, 1967. – 40с. 

13. Коржова Н.П. Властивості нового високоміцного сплаву алюмінію в литому та 

деформованому стані / Н.П. Коржова, Т.М. Легка та ін. // Збірник наукових праць 

„Велес‖. За матеріалами IV міжнародної конференції „Наука як рушійна 

антикризова сила‖, 1 ч., Київ, 2017.–С. 59–64. 

14. Щербакова Л.Г. Влияние легирования на механические свойства и 

коррозионную стойкость высокопрочных эвтектических (-Al–Mg2Si) сплавов 

тройной системы Al–Mg–Si / Л.Г. Щербакова, А.В. Криницкий, Н.П. Коржова, 

Т.Н. Легкая, А.В. Самелюк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – 

Т. 39, Вып.9. – С.1239–1252. 

15. Клинов И.А. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие 

материалы. – М.:Машиностроение, 1967. – С.338–341. 

  

  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

547 
 

UDK 621.891; 621.004.62; 620.172/.178.3; 172/.178.7  

 

MODERN CONTROL TECHNIQUE (METHOD OF CONTROL) 

FOR FRICTION AND WEAR OF QUASICRYSTALLINE AND CAST 

ALUMINUM ALLOYS. 

 
1
O. Piskun, 

2
О. І. Lukyanov, 

2
І. V. Tkachenko, 

2
К. Е. Grinkevych, 

2
M.O. Iefimov, 

2
V.H. Melnik ,

2
B. N. Mordyuk 

1
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

 2
Frantsevich Institute for Problems in Materials Science  

 

 It should be noticed that general relationship between microstructural 

factors, processing parameters and the wear resistance of metal matrix 

composites can hardly be established due to the complexities of wear 

mechanisms 

The technique of tribotechnical research developed by the authors allows 

us to study the properties and contact interactions of materials and their surface 

layers, in particular the wear of foundry and reinforced by quasicrystalline 

particles aluminum alloys (Table 1). 

 

Table 1 Chemical composition and mechanical properties of matrix alloys 

 

Matrix 
Chemical composition (wt %) Mechanical properties 

Mg Mn Fe Si Cu Zn Ti Cr Zr Al ζY ζB E Hv δ 

Al*[1] 0.03 0.03 0.35 0.25 0.05 0.05 0.03 - - bal 124 150 70 0.28 
10-

22 

B95 + + + + + + - + - bal 530 - - - 10 

A2 + + - + - + + + + bal 486 - - 1.64 1.05 

A3 + + - + + + + + - bal 524 - - 1.71 1.25 

QC1 - - 12 - 25 - - - - 63 
- - 110 9.95 - 

- - 171 7.5 - 

QC2 - - 7 - - - 2 6 - 85 - - - 5.25 - 

ζY is yield stress [MPa]; ζB is ultimate tensile strength [MPa]; E is modulus of elasticity 

[GPa]; Hv hardness [GPa]; ν is Poisson‘s ratio; δ is elongation at break. 

* Close analogue to the 1060 alloy in international specification. 
 

Tribological testing for wear was carried out on an automated 

tribodynamic complex (ATKD) with a dynamic load module (Fig. 1), under 

quasi-stationary and dynamic operating modes, that located at the Frantsevich 

Institute for Problems in Materials Science (IPMS, Kyiv, Ukraine) [2-5]. 

http://www.materials.kiev.ua/science/ipms.jsp
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The vibrodynamic device consists of a stationary part 1, a coil 2 and a 

moving part 3 of an electromagnet, a spring 4, a lock ring 5, and an electric 

pulse generator Г. The electrical signal from the generator is converted into an 

electric vibration by an electromagnet, which is transmitted through the moving 

part 3 to the contact area of the indenter 6 and sample 7. 

 

 

а б 

Fig. 1 General view and principal scheme of installation ATKD 

1- fixed parts; 2 - reel; 3 - rail part of the electromagnet; 

4 - spring; 5 - locking ring; 6 - indenter; 7 - sample; 

Г - generator of electrical impulses. 

 The reciprocating slip of the indenter is realized on the surface of flat 

samples with a local finger contact and a constant component of the load of 30N 

(hereinafter referred to as quasi-stationary load mode). At an effective value of 

the load of 30N in dynamic load mode, the forces of normal pressure were set in 

the form of a train of oscillations of the dynamic load component. The amplitude 

of the dynamic component of the load is 5H, pulse duration - 5×10-2 s, 

frequency - 25 Hz. 30 N load is selected by the conditions for ensuring 

maximum reproducibility of wear in both load modes. The choice of these 

parameters ensures maximum unification and acceleration of the test conditions 

at ATKD. In order to ensure maximum friction recording accuracy, the accepted 

slip speed is 0.0147 m / s. The duration of the test was 900s and 2700s. 

Determination of linear wear was carried out with the profiler-profilometer 

"Caliber" K-201. On the obtained profilographs of the deteriorated surface, the 

values of the indicators were calculated: wear (depth of friction track) and 

dispersion (correlates with weighted wear) and the coefficient of wear variation, 

respectively, in static and dynamic regimes [6].  

The CATC allowed conducting tests of two types: (i) usual quasi-static 

wear (Wst) was registered at quasi- static load (20N) applied in a normal 

direction to the tested surface, and (ii) so-called dynamic wear (Wd) was 

evaluated after applying both the quasi-static and alternating components of the 

load (the intensity of the latter component was approx. 10% with regard to that 

of the former one). Sliding wear tests were carried out in inactive liquid paraffin, 
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and consisted in a reciprocating sliding movement of a Si3N4 semi-spherical 

indenter (8 mm in diameter) along a track of 4 mm long. The tests lasted for 20 

min at a reciprocating frequency of 0.5 Hz and the sliding velocity of 0.013 m/s 

resulted in overall sliding distance of 15.6 m. Eight duplicate runs were 

conducted for each wear condition (each material) studied, and then statistically 

averaged. The variable of the test method did not exceed 4%. The mean contact 

pressure, Pm, and the maximum contact pressure, Pmax, by 20 N load were 

calculated to be 0.66 and 1 GPa, respectively. Thus, there were plastic contacts 

in all the cases studied. Wear magnitudes were characterized with the depth of 

the wear tracks measured using P-201 profilograph– profilometer (―Kalibr‖ 

Moscow, Russia) located at IPMS. 

During friction and wear tests at room temperature, time, load, counterpart 

material and environment was varied. The last one has a significant impact not 

only on the frictional force, which is natural, but also difficult to wear. So on 

(Fig. 2) the friction tracks are shown when tested in an environment of industrial 

I-20 oil, ethanol and with dry friction. 

 
Fig. 2 General view of friction tracks on a Hadfield's steel sample when tested in 

an environment of industrial I-20 oil, ethanol and dry friction 
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Fig. 3 Wear rates in static and dynamic modes and tests times of 15 and 45 

minutes  
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It is known that wear resistance is an integral characteristic of alloys. 

There are works that link durability with hardness and strength: it is believed 

that the higher these parameters, the higher the wear resistance. Thus, alloy A4, 

which has the least hardness and strength among all alloys, has the greatest 

deterioration. (Fig. 3). However, this dependence is not fulfilled for alloyed 

alloys B95, A2, and A3, among which the best wear indicators are A2 alloy, and 

the values of hardness, yield strength and strength are higher in alloys B95 and 

A3. Obviously, it is not possible to relate wear resistance with averaged 

mechanical properties of the entire volume of the alloy with simple 

dependencies, but it is worthwhile linking it with the properties of structural 

components, with their resistance to fracture at that or another specific local 

load. The main structural components of investigated alloys are the content of 

eutectics, dispersed strengthening phases, grain boundaries, triple eutectics, and 

others. - affect the tribotechnical characteristics [8], but the definition of the 

main factor in the formation of wear resistance requires an additional more 

detailed study. Moreover, the influence of the structure of the material manifests 

itself more strongly under the dynamic conditions of the test.  

Taking into account the obtained results, it can be argued that casting 

eutectic (α-Al + Mg2Si) Al-Mg-Si alloys alloyed with Zn and Cu have 9 times 

higher wear resistance than non-alloy alloys and 2 times - comparatively with 

high-strength deformed industrial alloy B95.  

In addition to the volume fraction, size and spatial distribution of second 

phase particles, wear resistance is largely affected by the strength of particle-

matrix interfaces as well as the mechanical properties of matrix and reinforcing 

materials [1, 9-12]. Interfacial debonding, particle fracture or pull-out may cause 

deterioration in the wear properties because the second-phase reinforcing 

particles lose their ability to support the applied load and/or their fractured 

fragments may facilitate severe three-body wear. In contrast, strong bonding 

between the metal matrix and the reinforcements improves the wear resistance 

as the wear is essentially plastic dominated, and higher ductility of the matrix 

material is preferable in this sense. 

The QC materials were shown to be very brittle, i.e. they have extremely 

low fracture toughness (1…3 MPa m
1/2

) [13, 14]. On the other hand, the QC 

particles dispersed in ductile aluminium matrix can be very effective 

strengthening medium [14-16]. It was also reported that fine QC particles have 

an advantage as compared to the other reinforcements due to their local 

plasticity induced by external loads [10], and the plasticity can facilitate good 

interfacial strength. Additional argument for high effectiveness of QC 

reinforcement relates to recently revealed orientation relationships between FCC 

aluminium and QC icosahedral I-phase [17]. It also allows expecting high 

probability of tight bonding in the QC/Al matrix interface, which can lead to 
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beneficial effects on microhardness, damping, fatigue, and wear characteristics 

[7, 10, 18]. 

Particular attention is also given to the effects of the hardening ability of 

the matrix alloy and characteristics of reinforcing particles, such as size, fracture 

toughness, spatial distribution and interfacial strength, on the friction behavior 

and achieved wear resistance. 

Aluminium alloy, which strength, chemical compositions are shown in 

Table 1, were used as the matrixes of composite layers in this study. Relatively 

high ductility will support the intimate contact between the chosen matrixes and 

reinforcing particles at subsequent UIT assisted preparation of the composite 

layers. 

Atomized powders of icosahedral Al63Cu25Fe12 quasicrystal [19] and 

Al93Fe3Cr2Ti2 alloy were used for reinforcement. Size of these QC particles was 

approx. 0.03-0.1 μm [15]. Two fractions of the AlCuFe powder labelled as 

‗QC1‘ were used. An average particle size of initial atomized AlCuFe powder 

was approx. 25 μm; it is denoted ―coarse‖ below (QC1C). Other powder of this 

system (denoted ―fine‖ in this paper – QC1F) was obtained by grinding of the 

initial AlCuFe powder in an ultrasonic mill [20]. The second atomized powder 

of the AlFeCrTi system (labelled as ‗QC2F‘) was also grinded. Average particle 

size of these grinded powders was approx. 0.5-2 μm. 

Suspensions of the reinforcing powders in liquid paraffin were used to cover the 

surface of the treated specimens at the UIT process to form composite layers. 

Characteristics of the reinforcing materials are listed in Table 1. All the 

reinforcements used possess relatively low density and high hardness allowing 

obtaining the composite layers with high strength-to-weight ratio. Evidently, the 

most important characteristic, which can be used to predict the wear and friction 

behaviours of the produced composite layers, is the fracture toughness. 

Microhardness of the modified specimens covered with the composite layers 

was measured at a static load of 200 g for 10 s on the Vickers indenter applied to 

their surface (Table 3).  
 

  Table 3  Parameters of composite surface layers on Al alloys after the 

UIT process carried out in different regimes 

 

Material 
DG 

[μm] 

DP 

[μm] 

VF 

[%] 

ΔζOR, 

[MPa] 

ζres, 

[MPa] 

Surf. 

Hμ, 

[MPa] 

Refs. 

Initial c. p. Al 25 – 0 – – 288.3 [21] 

QC1F/Al – UIT 0.2-0.4 0.5-2 6 8.1 –95 734.8 [21] 

QC1C/Al – UIT 0.5-1 2.5-25 23 0.23 –115 783.5 [21] 

QC2 / Al – UIT 0.25 ~0.1 9 41.9 –105 803.9 [21] 
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 Wear resistance of initial and UIT-processed specimens without pre-

annealing was examined using a computer assisted tribological complex 

(CATC) The wear volume was calculated accounting for the depth, width and 

known length of the wear track.  In the most cases the modification of 

subsurface layers of Al alloys with reinforcing particles at the UIT process 

enhances wear resistance independently on the matrix used (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4 Magnitudes of wear loss measured in quasi-static (S) or dynamic (D) 

regimes for the annealed matrix alloys, the UIT-processed specimens and for the 

composite layers produced on c. p. Al 

 

 The difference is about five times in static regime and about an order of 

magnitude in dynamic regime. Considering composite layers formed on c. p. Al 

(Fig. 3) the smallest wear loss was observed for the case of QC2F 

reinforcement, and this trend occurs for both types of the wear tests 

(static/dynamic). Nevertheless, use ductile matrix (such as c. p. aluminum) 

allowed almost similar enhancement in wear resistance regardless the QC1 

reinforcements‘ size (Fig. 4). This fact seems to be a result of better wrapping 

and trapping of QC1C particles/fragments by more ductile matrix of c. p. Al 

[22]. 

An improvement in wear resistance (IWRCA) of composites with respect 

to the matrix alloys can be estimated using formula (1) suggested by [18, 23].  

Relative improvement in wear resistance was also assessed using the 

expression: IWRCA = [(WA - WC) / WA]                                           (1)        

which accounts for the wear rates of the alloy WA and the composite layer WC. 

Results are plotted in Fig. 5.  
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Fig. 5 Fractional improvement in wear resistance for the composite layers with 

Al matrix alloys reinforced with QC1F, QC1C, QC2F particles measured in quasi-

static (st) or dynamic (dyn) regimes 

 

Maximal percentage of the improvement is about 60%. Therefore, 

properties of the matrix alloy also play an important role in such a big difference 

(5-10 times) in absolute wear losses shown in Fig. 5. Comparing two types of 

QC reinforcing particles one can conclude the QC2F phase is more efficient in 

the enhancement of the wear resistance, It is naturally related to better interfacial 

bonding of QC2F phase with the aluminum alloys thanks to the fact that the QC2 

reinforcing powder was actually the quickly solidified composite, which already 

contained the QC2F precipitates dispersed in the Al-based solid solution. At the 

grinding process the powder particles decrease their average size, and their 

surface becomes very rough. Then, at the UITassisted mixing with the matrix 

alloy the rough surface promotes intimate contact between these powder 

particles and aluminum matrix. Despite both I-phases (QC1 and QC2) have 

orientation relationship with Al matrix the interfacial strength of the QC2 / Al 

boundaries is higher than that of the QC1 / Al ones thanks to relatively high 

volume fracture (~60%) of aluminum solid solution in the atomized (grinded) 

QC2 powder. 

So, the QC particles can be a good candidate to be used as reinforcing 

medium in metal matrix composites for high performance tribological 

applications. Thanks to high wear resistance, low friction coefficient, high 

elastic modulus, and high elevated strength the QC phases can substitute 

conventional ceramic and intermetallic reinforcement in some cases. However, a 

very low value of the fracture toughness of the QC materials can be a negative 

limiting factor. Nonetheless, essential decrease in size of QC reinforcing 
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particles (preferably down to nano-scale) can oppose this deficiency, and a 

combination of good strength characteristics of nano-QC reinforcement and 

ductile fcc-Al phase can be very prospective. The experimental results obtained 

in this study show excellent wear resistance of the composite layers reinforced 

with the Al85Fe7Cr6Ti2 particles of ~50 nm in size that confirms the 

aforementioned conclusion. 

The approach suggested by the authors requires further research, but in 

terms of improving the mechanical and operational properties of cast aluminum 

alloys, the strengthening of quasi-stains is definitely promising. 
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УДК 669 

 

ПОРІВНЯННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКІВ ДЛЯ ЕШП З 

ВИТЯГУВАННЯ ЗЛИТКА ТА ПЛАВКОЮ В ГЛУХИЙ 

КРИСТАЛІЗАТОР 

 

Л. В. Кичай  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Наведено основні особливості складу та властивостей шлаку 

електрошлакового процесу з витягуванням злитка та розливки сталі у 

«глухий» кристалізатор. 

 

Приведены основные особенности состава и свойств шлака 

электрошлакового процесса с вытягиванием слитка и разливки стали в 

«глухой» кристаллизатор. 

 

The main features of the composition and properties of the slag of the 

electroslag process with the extraction of the ingot and the casting of steel into 

the "deaf" crystallizer are given. 

 

Вступ 

З урахуванням зростаючих вимог до якості великотоннажних зливків 

відповідального призначення при їх виробництві все більшу увагу стали 

приділяти переплавним процесам, зокрема електрошлаковому переплаву 

(ЕШП). Електрошлакова технологія – складова частина електрометалургії, 

яка базується на основі процесу генерації теплової енергії, що виділяється 

при проходженні електричного струму через товстий шар розплавленого 

струмопровідного шлаку.  Для ефективного процесу ЕШП необхідно 

підбирати флюс з оптимальними характеристиками при плавленні у різні 

види кристалізаторів. 

Отже, розглянемо відмінності у властивостях шлаків при ЕШП з 

витягуванням злитка та при та плавкою в глухий кристалізатор. 

 

Вимоги та властивості до флюсів при плавці «глухий» та 

рухомий кристалізатор при ЕШП 

Функції, які виконує шлак, досить різноманітні. Шлак при ЕШП, 

передусім, тепловиділяюче середовище, джерело теплоти, що потрібна для 

розплавлення витратної заготівки або шихти (у випадку невитратного 

електрода). Це ефективний засіб рафінування – в результаті 
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електрошлакової обробки металу він очищається від сірки, кисню, 

неметалевих включень.  

Шлак – це постійно діюча в процесі переплаву теплова надставка, що 

дозволяє проводити безперервне живлення металевої ванни новим рідким 

металом. Таким чином, це дозволяє керувати твердіння виливка. 

 Крім цього, шлак – це джерело утворення тонкої шлакової плівки – 

гарнісажу між внутрішньою поверхнею кристалізатора та зовнішньою 

поверхнею виливка. Наявність цього гарнісажу – необхідний засіб 

забезпечення гладкої рівної поверхні виливка. Саме наявність гарнісажу 

дозволяє піддавати виливки гарячій переробці (прокатці, куванню, 

пресуванню, осадженню, прошивці, крученню) без зачистки поверхні.  

Фізичні властивості шлаків характеризуються[1]:  

1) Тепловими константами – температурою плавлення та розм‘якання, 

теплоємністю, прихованою теплотою плавлення та тепловмістом 

шлаку.  

2) В‘язкістю в рідкому стані та її зміною з температурою.  

3) Газопроникненістю.  

4) Густиною в рідкому стані.  

5) Властивостями, що характеризують відділення шлаку від виливка.  

Для шлаків характерна наявність деякого інтервалу затвердіння, який 

лежить між температурами початку розм‘якання та переходом його в 

рідкий стан, що відповідає повному розплавленню. Інтервал плавлення у 

кислих шлаків зазвичай більший, ніж у основних.  

За способом отримання зливка печі ЕШП поділяють на печі, 

переплав вяких проводять у суцільному нерухомому («глухому») 

кристалізаторі та печі, оснащені коротким наскрізним кристалізатором, 

який переміщується відносно зливка під час плавлення.  Для кожного виду 

кристалізатора необхідно підбирати флюс з визначиними властивостями. 

Для найбільш ефективного ведення процесу ЕШП потрібно 

застосовувати шлак з оптимальним відношення електричного опору і 

провідності .  

Широке застосування у вітчизняній та зарубіжній практиці отримали 

шлаки складу CaF2-CaO-MgO. Найбільш легкоплавкі флюси цієї системи 

(70:15:15; 50:20:30; 40:30:30; 33:33:33) застосовуються при переплаві 

середньовуглецевих і високолегованих сталей в рухомому кристалізаторі. 

Ці флюси близькі до евтектики і мають температуру плавлення приблизно 

1300 °С. При виборі шлаку необхідно враховувати технологію отримання 

злитка і диспозицію витратного електрода та кристалізатора. При 

переплаві в нерухомому кристалізаторі необхідна стабільна товщина 

гарнісажного шару по всій висоті злитка, а при переплаві в рухомому 
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кристалізаторі слід враховувати ще й витривалість гарнісажу проти зусиль 

на розтяг.[2] 

 Особливу групу являють флюси для ЕШП з відносним 

переміщенням злитка і кристалізатора. Ці флюси повинні мати відносно 

низьку температуру плавлення (приблизно на 200 °С менше температури 

плавлення металу), значний температурний інтервал кристалізації та 

плавне збільшення в‘язкості при охолодженні. Цим вимогам відповідають 

чотирьох або п‘яти компонентні системи CaF2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2 

(флюси АНФ-28; АНФ-29; АНФ-32). Ці флюси спеціально розроблені для 

ЕШП в короткий кристалізатор.[3]  

Задача шлакового режиму при ЕШП з витягуванням виливка в 

більшій мірі зводиться до забезпечення гарнісажу відповідної якості.  

Для легкого відділення шлакового гарнісажу від поверхні виливка 

необхідно застосування неокиснюючих або слабкоокиснюючих шлаків, 

мінімальний вміст оксидів, що сприяють утворенню шпінелей. 

При переплаві в нерухомому кристалізаторі необхідна стабільна 

товщина гарнісажного шару по всій висоті злитка, а при переплаві в 

рухомому кристалізаторі слід враховувати ще й витривалість гарнісажу 

проти зусиль на розтяг. 

Внаслідок виникнення проблем з охороною навколишнього 

середовища намітилася тенденція по створенню шлаків, в яких фториди 

відсутні або містяться в незначній кількості. Електропровідність 

безфтористих шлаків в 5-10 разів нижче, ніж фтористих. До таких флюсів 

належать безфтористі АН-29 (tпл =1470 −1490°С ) і АН-292, АН-291 (tпл 

=1560 −1570°С ) із зменшеним вмістом CaF2. В США застосовують флюси 

з 15% CaF2, в Японії – 10% і 22%. При однаковій швидкості плавлення 

шлаки, які не містять фториди і з низьким їх вмістом, характеризуються 

збільшенням продуктивності процесу і зниженою витратою електроенергії. 

При цьому зменшуються також шкідливі викиди в атмосферу (табл. 1). 

Розглянуті нижче флюси визначають технологію виплавки і рафінування 

металу в процесі ЕШП, і саме за це їх називають робочими.[3] 

 

Таблиця 1 Виділення фтористих сполук та пилюки (мг/м
3
 ) при 

ЕШП на шлаках різного складу[4] 

Виділення 70% СаF2, 

 30% Al2O3 

20% CaF2,  

40% CaO,  

40% Al2O3 

50% CaO, 

 50% Al2O3 

Фтор 30-35 12-18 0,5 

Пилюка 80-100 30-50 10-40 
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На інтенсивність протікання процесів рафінування металу 

вирішальний вплив має співвідношення хімічного складу металу і шлаку, 

що викликає необхідність ретельного вибору марки застосованого флюсу 

при переплаві конкретної марки сталі. 

На початку процесу ЕШП необхідно навести ванну рідкого шлаку. 

Це досягається застосуванням спеціальних флюсів, які володіють 

достатньою електропровідністю в кристалічному стані. Для цього 

використовують самоплавкі екзотермічні флюсові суміші: 

С-1 (16,5% - алюміній-магнієвий порошок, 17,0% - калієва селітра, 

66,5% - робочий флюс, тобто наповнювач); 

С-2 (30,0% - алюміній-магнієвий порошок, 70,0% - робочий флюс і 

дрібна стальна стружка). 

 

Висновки 

1. Для ЕШП з відносним переміщенням злитка і кристалізатора  

флюси повинні мати відносно низьку температуру плавлення, 

значний температурний інтервал кристалізації та плавне 

збільшення в‘язкості при охолодженні. 

2. При ЕШП з витягуванням виливка в більшій мірі зводиться до 

забезпечення гарнісажу відповідної якості. 

3. При переплаві в нерухомому кристалізаторі необхідна стабільна 

товщина гарнісажного шару по всій висоті злитка. 
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У даній роботі методом комп'ютерного моделювання проведено 

дослідження особливостей руху потоків рідкого металу під час заливки 

великого циліндричного виливка. 

 

В данной работе методом компьютерного моделирования проведено 

исследование влияние особенностей движения потоков жидкого металла 

во время заливки крупного цилиндрического слитка. 

 

In this paper, the study of the influence of the characteristics of the flow of 

liquid metal streams during the filling of a large cylindrical casting has been 

ivestigated by the method of computer simulation. 

 

Вступ 

Електрошлаковий переплав (ЕШП) [1] сьогодні є одним з основних 

способів виробництва високоякісних виливків з високолегованих сталей і 

сплавів. 

Як відомо [2], найбільшу частину вартості виливка ЕШП становить 

вартість витратного електрода. При цьому високі вимоги пред'являються 

не тільки до якості металу електрода і його геометрії, але і до якості його 

поверхні. Електроди з поверхнею поганої якості піддають додатковій 

механічній обробці, що призводить до втрат дорогого металу і знижує 

економічну ефективність переділу. 

Сучасні електрошлакові печі дозволяють виплавляти великі виливки 

діаметром до 2600 мм і масою до 250 тон [3], що обумовлює необхідність 

використання витратних електродів відповідних розмірів і маси. Такі 

електроди отримують відливанням в виливниці сифонним способом [4]. 

Однак відливання великотонажних виливків з великим відношенням 

висоти до діаметра, як відомо, є непростим завданням, тому що 

супроводжується розвитком усадкових дефектів і появою поверхневих 
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тріщин. Тріщини утворюються на початковому етапі відливання в 

результаті розриву скоринки затверділого металу під дією феростатичного 

тиску і локального підмивання потоками рідкого металу. Тому в процесі 

розробки технології необхідно ретельно підходити до вибору параметрів 

технологічного процесу. Застосування методів комп'ютерного 

моделювання дозволяє істотно підвищити ефективність вирішення цього 

завдання. 

Завданням представленого дослідження було визначення 

особливостей гідродинамічної картини заповнення крупного подовженого 

циліндричного сталевого злитка. 

1. Опис моделі 

Завдання моделювання вирішували в два етапи: створювали 

геометричну 3D модель (whole 3D model) і моделювали відливання 

виливка. Діаметр виливка, що моделювався дорівнює 1000 мм, відношення 

довжини до діаметру становить 6,5, маса - близько 35 тон. 

Для побудови геометричної моделі скористалися комерційною CAD-

програмою SolidWorks. Зовнішній вигляд моделі показаний на Рис. 1а. 

Геометрична модель складається з чавунної виливниці (1), ливникової 

системи (2), теплоізолюючого шару в прибутковій частині (3), 

утеплювального шару (4), шару екзотермічної суміші (5) і виливка (6). 

 
Рис. 1 Зовнішній вигляд моделі (а) і розрахункова сітка (б) 

 

Моделювання відливання виливка проводили в спеціалізованій 

комерційній програмі ProCast. Очевидно, що точність моделювання 

залежить від розміру розрахункової сітки, проте використання дуже 

дрібної сітки вимагає значних комп'ютерних ресурсів. Для досягнення 

оптимального співвідношення точність / продуктивність розміри осередків 
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сітки були обрані в границях 20 ... 100 мм в залежності від лінійних 

розмірів і конфігурації елементів моделі (Рис. 1б). Відзначимо, що 

проводили моделювання full 3D-system без використання умов осьової 

симетрії, що дозволило отримати більш адекватні результати. 

При підготовці моделі до розрахунку використовували стандартні 

матеріали з бази даних ProCast (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 Моделі компонентів та матеріалів 

Component Material Initial temperature, 
0
C 

Alloy 
Medium-carbon steel AISI 

1040 
1530 

Mold Grey Iron EN-GJL-300 150 

Insulation 1 Foseco Sleeve 150 

Insulation 2 Mullite Powder 150 

Exothermic Layer Exothermic Powder (EP) 150 

 

Термодинамічні та фізичні властивості матеріалів були розраховані за 

допомогою спеціального модуля програми ProCast (Табл. 2). 

Для кожного кордону теплообміну (interface) були обрані коефіцієнти 

тепловіддачі (heat transfer coefficients HTC), значення яких наведені в Табл. 

3. Втрати тепла на ливникову систему не враховували. 

Масову швидкість розливання (швидкість подачі розплаву в заливальну 

воронку) вибрали ту, яка забезпечила лінійну швидкість підйому розплаву 

в виливниці на рівні 200 мм / хв. Тривалість заливки склала 1974 с (32,9 

хв). 
 

Таблиця 2 Властивості матеріалів 

Parameter AISI 1040 GJL-300 Foseco Mullite EP 

Thermal conductivity 

[f(T)], W/m∙K 
23…36 20…36 0,45 7,1…3,8 0,2…0,37 

Density [f(T)], kg/m
3
 

7845…679

5 

7200…630

0 
400 3150 500 

Enthalpy [f(T)], 

kJ/kg 
142…1428 153…1468 1,5 0,554…1,202 0,9 

Solidus, 
0
C 1498 1245 - - - 

Liquidus, 
0
C 1429 1129 - - - 

Ignition 

Temperature, 
0
C 

- - - - 500 

Exothermic Energy, 

kJ/kg 
- - - - 1900 
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Таблиця 3  Коефіцієнти теплопередачі 

Interface 
Heat transfer 

coefficient, W/m
2
∙K 

ingot-mold 500 

ingot-insulation1 400 

ingot- exothermic 1000 

mold-insulation1 1000 

mold-insulation2 1000 

insulation1-

exothermic 
1000 

 

Зовнішня поверхня виливниці вільно охолоджується на повітрі, 

конвективний теплообмін і втрати тепла випромінюванням враховані. 

Прийнято, що під час заливки втрати тепла з верхньої поверхні рідкого 

металу (з так званого «дзеркала» металевої ванни) відсутні. 

При моделюванні був використаний модуль Stress програми ProCast, що 

дозволило врахувати термічну усадку металу, що твердне і утворення 

повітряного зазору (air gap) між затверділою поверхнею виливка і стінкою 

виливниці. 

Відзначимо, що моделювати гідродинаміку при литті металевих виливків 

слід тільки з урахуванням теплових процесів і затвердіння металу. Так, в 

роботі [5] наведено дані, що показують принципову відмінність картини 

потоків металу при ізотермічному та неізотермічному процесах. 

2. Результати моделювання 

Аналіз результатів проведених чисельних експериментів показав (Рис. 

2), що при литві виливка з даними геометричними розмірами і даною 

ливниковою системою має місце нестабільна гідродинамічна картина. 

  Через особливості будови ливникової системи струмінь рідкого металу 

під дією відцентрової сили і сили інерції відхиляється від вертикальної осі 

виливниці, що призводить до утворення донної твердої кірки різної 

товщини. Така кірка, в свою чергу, викликає ще більшу нестабільність 

струменя металу і посилює нерівномірність формування донної частини 

виливка. 

Нестабільність (коливання) струменя рідкого металу зберігається 

заповненням виливка на ≈60%. Після цього під дією феростатичного тиску 

потік стабілізується, і його стабільність зберігається до закінчення заливки 

(Рис. 2). 

Цікаво, що спадні потоки охолодженого металу, що проходять поблизу 

стінок через виливницю, після стабілізації основного струменя здійснюють 

на неї «здавлюючу» дію. Це є причиною більшої концентрації висхідних 

потоків, призводить до збільшення лінійної швидкості струменя 
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надходження металу і забезпечує перемішування металу аж до кінця 

заливки. 

 
 Mold filling, vol. %  
 20 25 37,5 42,5 50 57,5 77,5 100  

a) 

        

 

b) 

        

 

Рис. 2 Поле швидкостей потоків рідкого металу на різних стадіях 

заповнення через виливницю: поздовжній осьовий переріз (a) і поперечний 

переріз (b). Прибуткова частина виливка умовно не відображена 

 

Відзначимо, що вирішальну роль при формуванні потоків металу і 

утворення кірки на ранніх стадіях заповнення виливка має форма донної 

частини виливниці. 

Зменшити або зовсім виключити підмив кірки в процесі заповнення 

виливниці очевидно можна за рахунок стабілізації картини турбулентних 

потоків. Як уже зазначалося, відхилення затопленого струменя металу, що 

надходить у виливницю, є одним з основних факторів, що дестабілізують 

гідродинамічну картину під час заливки. 

Відомим методом вирішення цієї проблеми є використання в 

сифонної проводки розливних стаканів спеціальної конструкції: 

подовжених [6], з розсікачем струменя [7, 8] і систем з тангенціальним 

підведенням металу [9]. Використання таких конструкцій дозволяє досягти 

практично повного виключення відхилення струменя рідкого металу в 

процесі заповнення виливниці. 
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Висновки 

Для виливка розглянутої геометрії особливості формування потоків 

рідкого металу під дією відцентрової сили і сили інерції призводять до 

дестабілізації гідродинамічної картини у ванні рідкого металу під час 

заповнення виливниці. Це сприяє нерівномірному утворення кірки 

затверділого металу на протязі заповнення виливниці металом, що 

провокує утворення тріщин. 

Для створення умов рівномірного зростання твердої кірки необхідно 

забезпечити стабільну симетричну картину гідродинаміки при заповненні 

виливниці і виключити можливість локального підмивання кірки. 
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УДК 669.187.56 

 

ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ ПЕРЕПЛАВ СТРУЖКИ АЛЮМІНІЮ 

АК21M2.5Н2.5 

 

Мартиненко А.А, Прилуцький М.І. 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ 

 

Розглянуто технологічні особливості та обладнання 

електрошлакового переплаву стружки алюмінію. Наведено склад 

шлакових систем, отриманих сплавів та технологічні режими переплаву.  

 

Рассмотрены технологические особенности и оборудование 

электрошлакового переплава стружки алюминия. Приведен состав 

шлаковых систем, полученных сплавов и технологические режимы 

переплава. 

 

Technological features and equipment for electroslag remelting of 

aluminum shavings are considered. The composition of slag systems, obtained 

alloys and technological modes of remelting is given. 

 

Електрошлакова виплавка і рафінування (ЕШВР) вважається 

ефективним методом для переплавки стружки алюмінію АК21M2.5Н2.5 і 

отримання із них заготовок фасонних відливок. Литий метал за хімічним 

складом і механічними властивостями відповідає пред'явленим до нього 

вимогам 

Серед кольорових металів за обсягами виробництва і споживання 

лідируючі місця в нашій країні і в світі займають алюміній і сплави на його 

основі. Алюміній застосовується як чистому вигляді, так і у вигляді різних 

сплавів: дюралюмінію, силуміну та ін. Розрізняють, також, алюмінієві 

сплави, ливарні і сплави, які деформуються. Ливарні сплави призначені 

для виготовлення фасонних виливків, а ті, які деформуються, згодом 

піддаються обробці тиском (прокатці, кування, волочіння і ін.). 

Характерною особливістю, яка властива цим матеріалам, є поєднання 

малої щільності (близько 2,7 г / см3) з великим діапазоном міцності, від 6 - 

8 МПа для чистого алюмінію, до 70 - 75 МПа для деяких сплавів, що 

знаходиться на рівні показників середньовуглецевої сталі . Крім того, 

алюмінієві сплави мають високі тепло- і електропровідність, корозійну 

стійкість в різних середовищах завдяки утворенню на поверхні міцної 
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оксидної плівки. Вони легко піддаються зварюванню, обробці тиском 

(прокатці, пресуванню, куванню, штампуванню і т.п.) і різанням, мають 

досить хороші ливарні властивості [1,2]. 

При електрошлаковій переробці відходів алюмінію АК21M2.5Н2.5 

основним завданням є виключення або мінімізація втрат металу , 

збереження хімічного складу в нормованих межах, а також рафінування 

металевого розплаву від неметалевих включень та газів. Вирішення цих 

питань багато в чому залежить від правильного вибору складу шлаку, 

температурних умов плавки та багатьох інших параметрів. 

Переробку стружки алюмінієвого сплаву АК21M2.5Н2.5 

здійснювали в плавильної ємності (тиглі) футерованій зсередини 

шамотною цеглою, яка має розміри робочого простору: діаметр - 400 мм, 

глибину - 465 мм. Схема живлення печі однофазна одноелектродна з 

донним струмопідводом. В якості верхнього струмопідводу 

використовували невитратний водоохолоджуваний металевий електрод з 

графітовим наконечником. 

Переплав стружки здійснювали з використанням сольового шлаку, 

що складається з суміші галогенідних з'єднань наступного складу: NaCl – 

45,5%; KCl – 26,5%; KCl·MgCl2 - 16%; Na3AlF6 - 12%. Даний склад 

вибирали виходячи з результатів попередніх експериментів. В якості 

компонентів сольового шлаку використовували поварену сіль (ДСТУ 3583-

97), хлористий калій технічний (ДСТУ 4568-95), кріоліт технічний (ГОСТ 

10561-80), карналіт збагачений (ГОСТ 16109-70). Всі компоненти 

прокалювали в термічній печі при температурі 873-893 К для NaCl, KCl і 

Na3AlF6 і 633-673 К для KCl • MgCl2. Потім їх змішували в необхідних 

пропорціях для подальшої подачі в піч. 

Для плавки відходів сплаву АК21M2.5Н2.5 використовували 

стружку двох видів - суху і забруднену залишками МОР без попередньої 

просушки. Маса стружки на плавку становила близько 100 кг. 

Плавку починали з розведення шлакової (сольової) ванни потрібного 

складу і маси. Для цього електрод опускали вниз до зіткнення з донним 

струмопідводом, створюючи тим самим короткозамкнутий електричний 

ланцюг. Потім на дно печі засипали невелику кількість заздалегідь 

підготовленого флюсу, таким чином щоб той знаходився в безпосередній 

близькості від електрода. Загальна ж кількість флюсу на плавку становило 

12-15 кг, щоб забезпечити глибину шлакової ванни не менше 60 мм. При 

включенні виникала електрична дуга, за рахунок температури якої 

відбувалося розплавлення сольових сумішей. Розведення шлаковой ванни 
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здійснювали при напрузі U - 28-32 В і струмі I - 1600 А. У середньому 

розплавлення шлаку відбувалося за 15 хв. 

Після повного розплавлення всіх флюсуючих шлак перегрівався до 

температури 1153-1173 К і порціями по 0,5-0,7 кг починали поступово 

подавати алюмінієву стружку. Зазначена вище температура шлакової 

ванни забезпечується при потужності 400 - 500 кВт, яка була прийнята 

оптимальною для даного процесу. Електричні режими при даній 

потужності наступні: U - 25 ... 27 В, I - 1650 ... 1700 А. Також слід 

зазначити, що при ТШЛ. = 1153-1173 К, температура металу перебувала в 

межах 1023-1043 К. 

В процесі відпрацювання технології було встановлено, що в цьому 

інтервалі температур забезпечується швидке розплавлення шихти і, як 

наслідок, максимальна продуктивність процесу. При більш низькій 

температурі спостерігалося тимчасове захолодженя шлаку при подачі на 

нього чергової порції шихти. Стружка затримувалася на поверхні шлакової 

ванни, що призводило до її додаткового угару. Крім цього знижувалася 

продуктивність процесу. Збільшення температури шлаку призводило до 

порушення стабільності електрошлакового процесу, внаслідок зниження 

омічного опору сольової ванни. Перегрів також приводив до підвищеного 

димовиділення і випаровування компонентів шлаку, що ускладнювало 

умови роботи. 

Під час плавки метал і шлак перемішували через рівні проміжки 

часу. Дана операція робилася для додаткової обробки металу шлаком і 

усереднення температури розплаву. 

Плавка стружки забрудненої МОР супроводжувалася підвищеним 

димовиделенням і викидами шлаку з печі, а також нестабільними 

показаннями приладів. При плавці сухої стружки подібних піроефектів не 

спостерігалося. Середній час, витрачений при цьому становив 55-60 хв. 

Після заповнення плавильної ємності, розплав витримували в печі 

приблизно 5-7 хв. В цей час температуру металу доводили приблизно до 

973 К (прийнятої температури заливки сплаву АК21M2.5Н2.5), за рахунок 

зниження температури шлакової ванни, яку, в свою чергу, зменшували 

шляхом зміни електричних параметрів плавки. Потім зливали метал. 

Випуск металу з печі в виливниці здійснювали до появи в льотці шлаку, 

який частково, приблизно половину, так само зливали в окрему 

виливницю. Під час зливу електрошлаковий процес не припиняли. Заливка 

здійснювалася в заздалегідь пофарбовані вапняним молочком і просушені 

чавунні виливниці, призначені для отримання стандартних чушкового 

заготовок. Після цього випускний отвір закривали. Шлак частково 
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оновлювали тим же складом для продовження плавки нової порції 

стружки. 

В результаті переплаву відходів алюмінієвих сплавів в 

електрошлаковій тигельній печі були отримані чушкові заготовки вагою 

близько 15 кг кожна. 

Хімічний склад металу електрошлакової плавки визначали 

рентгеноспектральним аналізом. Для цього брали пробу металу з печі під 

час плавки і виготовляли з неї відповідний зразок або відрізали такий з уже 

отриманої виливки. Результати хімічного аналізу алюмінієвих сплавів, 

отриманих з відходів (стружки обрізків і ін.) наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 Хімічний склад алюмінієвого сплаву АК21M2.5Н2.5 

№ плавки 
Склад основних компонентів та домішок, % масс. 

Al Si Cu Mg Ni Mn Ti Fe Zn 

1 Осн. 20 2,2 0,25 2,2 0,25 0,1 0,6 0,2 

2 Осн. 22 2,5 0,4 2,65 0,33 0,15 0,7 0,2 

АК21M2.5

Н2.5 вихід. 
Осн. 22 2,5 0,41 2,68 0,3 0,16 0,6 0,2 

  

Як бачимо отримані в результаті переробки метал практично не 

відрізняється від початкового. За змістом основних легуючих компонентів 

і домішок відповідає алюмінієвому поршневому сплаву АК21M2.5Н2.5. 
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МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ МАГНІТНИХ ФОРМ І ЇХ 
ФЛОКУЛІЗАЦІЇ 

 
Багі Йожеф 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ 

 
Розглянуто процес формоутворення намагніченими дисперсними 

матеріалами зі сталевих частинок, що перетворюються в міцну систему 
впливом магнітного поля. Складність явищ, що мають місце при цьому 
методі формоутворення, зумовили недостатню вивченість і, як наслідок, 
поширеність цієї наукомісткої, екологічної та ресурсозберігаючої 
технології. 

 
Рассмотрен процесс формообразования намагниченными дисперсными 

материалами из стальных частиц, превращающихся в прочную систему под. 
влиянием магнитного поля. Сложность явлений, имеющих место при этом 
методе формообразования, обусловили недостаточную изученность и, как 
следствие, распространенность этой наукоемкой, экологической и 
ресурсосберегающей технологии. 

 
The process of formation of magnetized dispersed materials from steel 

particles is considered, they are transformed into a strong system by the influence 
of a magnetic field. The complexity of the phenomena taking place in this method of 
shaping has led to a lack of knowledge and, as a consequence, the prevalence of 
this science-intensive, ecological and resource-saving technology. 

 
В даний час близько 80% виливків виготовляють за допомогою разових 

форм і стрижнів, отриманих з суміші кварцового піску, зв'язувального 
компонента і добавок, які мають дуже малу довговічність (1-2 цикла) через 
розтріскування піщинок і втрати властивостей зв'язувальних компонентів при 
їх нагріванні теплом виливка. Це призводить до великих витрат по утилізації 
значних обсягів відпрацьованої суміші і видобування, постачання та 
підготовці свіжих формувальних матеріалів, яких необхідно 0,5...1,4т на 1т 
придатних виливків. Кварцовий пил (що має ГДК 1мг/м

3
) і багато 

зв'язувальних компонентів і добавки погіршують атмосферу ливарного цеху, 
що викликає захворювання на силікоз, скорочений стаж роботи ливарників, 
значну плинність кадрів і низький престиж професії. Наявність 
зв‘язувального компонента робить необхідними операції і устаткування з 
приготування суміші (5...11т на 1т придатних виливків) і збільшує брак 
виливків по тріщинах через знижену піддатливість і по газовим раковинам 
через знижену газопроникність і підвищеної газотвірності форм і стрижнів. 

Тому ливарники постійно ведуть пошуки нових форм і стрижнів, 
вільних від цих недоліків. Найбільшою мірою цьому відповідає відомий 
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фізико-технічний процес формоутворення намагніченими дисперсними 
матеріалами зі сталевих частинок, що перетворюються в міцну систему 
впливом магнітного поля. Сталеві частки не розтріскуються і тому більш 
довговічні (> 30 циклів), їх втрати не перевищують 1-2%. Через зв'язок 
намагніченості цих частинок з величиною індукції Ве магнітного поля 
магнітні форми і стрижні мають унікальну властивість керованої міцності, 
жорсткості і піддатливості. Це дозволяє в будь-який момент знеміцнити 
магнітну форму або впливати на усадку виливків і вивести їх на новий рівень 
якості по внутрішнім напруженням, що дуже цінно для виливків, схильних до 
тріщин. Однокомпонентний феромагнітний формувальний матеріал (ФФМ) 
виключає операції і устаткування для приготування суміші і зменшує брак по 
газовим раковинам. 

Формоутворення намагніченими ФФМ є новою електротехнологією в 
ливарному виробництві. Складність явищ, що мають місце при цьому методі 
формоутворення, зумовили недостатню вивченість і, як наслідок, 
поширеність цієї наукомісткої, екологічної та ресурсозберігаючої технології. 
Зараз вона застосовується для лиття по моделях, що газифікуються, де з її 
допомогою вирішені проблеми зміцнення форми без деформації маломіцних 
газифікованих моделей і поліпшення відводу газів при їх деструкції. Разом з 
цим доцільно застосування цієї технології для виготовлення магнітних форм 
з ФФМ, по постійним моделям. Однак при цьому на їх поверхнях, 
розташованих під кутом 70...90° до вектора індукції Ве зовнішнього 
магнітного поля, часто (при перевищенні критичного значення Ве) з'являється 
специфічний дефект у вигляді флокул (пластівців) намагнічених частинок, 
що призводить до браку виробів або виливків (при литті за газифікованими 
моделями) [1]. Нерозкритість механізму появи цього дефекту є головною 
науковою і технічною проблемою, що перешкоджає більш широкому 
застосуванню магнітного формоутворення, що володіє рядом безперечних 
переваг. Крім згаданої головної проблеми є і інші невирішені проблеми і 
завдання, пов'язані з нею і між собою: формування міцності намагнічених 
ФФМ; їх руйнування і визначення міцності; вивчення властивостей 
магнітних форм, розподілу магнітного поля в їх об‘ємі та на робочій 
поверхні, управління вектором індукції Ве зовнішнього магнітного поля; 
конструювання і розрахунку намагнічуючих пристроїв і виробів з ФФМ 
(відомих і нових); вивчення властивостей ФФМ, особливо магнітних. Їх 
вирішення можливе при створенні спільних теоретичних основ, які 
враховують складні зв'язки між цими проблемами [2].  
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Вплив додатків легуючих елементів на структуру нових ливарних 

сплавів систем Al-Mg-Si і Al-Mg-Ge було досліджено методами світлової 

та трансмісійної електронної мікроскопії, диференційним термічним 

аналізом. Було встановлено, що під час гомогенізації на поверхні ламелей 

Mg2Si і Mg2Ge зароджуються нові частинки Mn-вмісткої фази. 

 

В работе методами дифференциальной сканирующей калориметрии, 

световой и просвечивающей электронной микроскопии изучено влияние 

легирующих элементов на структурообразование новых литейных сплавов 

систем Al-Mg-Si и Al-Mg-Ge. Было установлено, что при гомогенизации 

сплавов в матрице формируются частицы вторичной фазы, содержащей 

Mn, которые зарождаются на границе раздела матрицы с ламелями Mg2Si 

и Mg2Ge. 

 

The effect of alloying addition on the structure formation of novel Al-Mg-Si 

and Al-Mg-Ge casting alloys were investigated by light microscopy, 

differentioal scanning calorimetry, transmission electron microscopy. It was 

established the the Mn addition results in formation of secondary precipitates 

during alloys homogenisation. They nucleated on the surface of Mg2Si or Mg2Ge 

lamellas. 

 

Introduction 

The manganese is the most common addition to Al alloys. For wrought 

alloys, Al-Mn system is the base for 3XXX series and these materials are 

frequently used for producing beverage cans, packaging, chemical equipment, 

pressure vessels, and heat exchangers in automotive industry. Al-Mn wrought 

alloys possessed good ductility, good weldabiltiy, good formability and 

excellent corrosion resistance. In the binary Al-Mn alloy system, the maximum 

solubility of manganese in the α-solid solution is 1.82 wt% at the eutectic 

temperature of 658.5°C [1]. It steeply lowering with decreasing temperature. 

Commercial Al-Mn alloys, for example 3005, generally contain 0.25−1.25 wt% 

Mn and belongs to the class of non-heat treatable materials. Extensive research 

on the interaction between Mn and impurities, such as Fe and/or Si was 
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published Alexander and Greer, [2] and will not be repeated here. However, 

commercial series of casting aluminium does not exist and the role of Mn 

addition to casting alloys, especially, in the aspect of precipitates formation is 

not well understood. 

The type, size and distribution of Mn particles, which may have formed 

during casting, homogenization and artificial aging, have a beneficial effect on 

the precipitation behaviour. Optimizing the effects of manganese on the Al-Mg-

Si alloys requires control over their extent and shape, the structure and the strain 

around phase boundaries for improvement of mechanical properties. For 

classification, an intermetallic compounds during phase transformation under 

diffusion-controlled nucleation and growth from a solid solution it is very 

important to found energetically favourable shape of manganese phases. It is 

homogenization-induced nucleation transformation start from a rhombic 

dodecahedral morphology Al6Mn phase to an icosahedral quasicrystal symmetry 

 - Al15(FeMn)3Ge2 and -Al15(FeMn)3Si2 metastable phases up to globular 

dispersoids semi coherent precipitates Al5MnGe(β) and Al5MnSi(β) during 

artificial aging [3]. 

For better understanding of the precipitation behaviour of Mn in Al-Mg-Si 

casting alloys and replacement the Si additions to the Ge for increasing strength 

as the result of dislocation interaction with the precipitates acting while 

obstacles to the dislocation motion due to Orowan mechanism. These two 

elements have a similar electron configuration in terms of atomic radius, were 

represented by [3] and nearly the similar precipitation properties. 

Therefore, it is of the great interest to carry out research for designing new 

lightweight heat-treatable 6XX.X aluminium casting alloy as the competitor for 

well-established 2XX.X and 3XX.X commercial alloys, [3]. Nowadays, there is 

a renewal attraction of this system with a wide range of possibilities to manage a 

macro and microstructure by using nanosize-precipitates engineering approach. 

Thus, the present work was focused on the study of Al-5.00wt%Mg2Ge and Al-

7.00 wt%Mg-3.00 wt% Si casting alloys by adding the small amounts of Mn, 

Sc+Zr, and Ge+Li, which produced different clustering and precipitation 

kinetics. 

 

Experimental Methods and Materials 

The most substantial overview on the Al-Mg-Mn ternary phase diagram 

were performed by Asgar-Khan et al. [4] with the constructed database and 

represents the invariant phase equilibria Al-Mg-Ge by Islam et al. [5]. In 

addition, the most important feature of the Al-Mg-Si system reported in [6] is 

the existence of a pseudobinary section. This area in the ternary phase diagram 

can be defined as a vertical section between a congruently melting binary 

compound, the Mg2Si on one face, and the -Al phase on the other. 
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It means that the congruent melting point to define equally for a 

composition of liquid and solid phase. In other words, the ternary system might 

be considered as binary equilibria. As the similar to Al-Mg-Si case, it has a 

pseudobinary or a quasibinary section in Al-Mg-Ge system for describing 

equilibria with Al-Mg2Ge melting binary compound. The Al-Mg2Ge phase 

diagram has a quasibinary eutectic at 8.17 wt%Mg2Ge (3.27 wt% Mg, 4.90 wt% 

Ge), 629.85°C [1]. 

From Tab. 1 for analysing of binary, ternary, quaternary and more complex 

alloys it is possible to estimate potential reactions, their type and temperature. 

Also, Tab. 1 included information from calorimetric analysis of DSC traces for 

comparing with existing eutectic and peritectic temperatures. 

Based on the knowledge concerning different compositions and feasible 

chemical reactions the concept of the alloy development is shown on Fig. 1. 

Interconnections between aluminium casting alloys systems are also 

represented. The main idea of this diagram starts from simple well-known 

binary aluminium alloys (Al-Cu or Al-Si) to unknown multicomponent systems, 

for example, Al-Ge-Mg or Al-Ge-Mn. The main reason is to build up scientific 

comprehension for prediction the future tendency in a new aluminium alloys 

design. 

This comprehension we would like to show through the action of Al-25.0 

wt% Mn master alloy. Addition of this master alloy is frequently used for wide 

spectra of casting purposes, such as: (i) changes of Fe-containing phases 

morphology (Al3Fe to Al6(FeMn)), (ii) prevention of die-sticking in die-casting, 

(iii) saturation of Al-based solid solution, (iv) formation of strengthening 

precipitates and as the result improvement of mechanical properties. 

By moving from left side of the diagram to the right, it might be possible to 

find out corresponding strategy to select a new alloy with high performance. In 

Tab. 2 chemical compositions of investigated alloys compared to established 

AA201.0 and AA356.0 commercial casting alloys are shown. 

Alloys subjected to the research program were melted in graphite crucibles 

in an electric resistance furnace. For each alloy series, were used new crucibles 

to prevent contamination of the melt. 

As starting material high purity aluminum (A99.99) supplied by 

ADMmetal (Ukraine) was used. The alloying elements were added via master 

alloys, namely AlSi26, AlMn25 supplied by LSM (UK), AlSc2, AlZr10, 

Al20Ge IPMS (Ukraine) and AlLi5, AlMg50 KBM Affilips B. V. (Netherlands). 

Both, pure aluminum and master alloys were cut into small pieces. 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. 
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Table 1 The reactions from equilibrium phase diagrams [1] and [7] 
basic system potential reactions type* T,°C Texp,°C 

Al-Cu L→(Al)+Al2Cu(θ) E 548.0 - 

Al-Cu-Mn L→(Al)+Al6Mn+Al12CuMn2(η1)+Al2Cu(θ) E 547.0 545.0 

Al-Cu-Mn-Si-Fe L+Al5FeSi(β)→(Al)+(Si)+Al2Cu(θ)+ 

Al15(FeMn)3Si2() 

L→(Al)+(Si)+Al2Cu(θ)+Al5FeSi(β)+ 

Al15(FeMn)3Si2() 

L→(Al)+(Si)+Al2Cu(θ)+Al7FeCu2+ 

Al15(FeMn)3Si2() 

L→(Al)+Al2Cu(θ)+Al7FeCu2+ 

Al15(FeMn)3Si2() 

E  

Al-Si L→(Al)+(Si) E 577.0 580.1 

Al-Si-Mg L→(Al)+(Mg2Si)+(Si) E 555.0 560.0 

Al-Si-Mg-Mn-Fe L→(Al)+(Mg2Si)+Al3Fe+Mg5Al8+ 

Al10(MgMn)3 

E              575.5 

Al-Ge L→(Al)+(Ge) E 422.9 431.0 

Al-Ge-Mn L→(Al)+(Ge)+Al6Mn 

L+(Al)+(Ge)+Al6Mn→(Al)+(Ge)+Al6Mn+ 

Al(FeMn)Ge(rosette) 

E 

E 

 465.9 

619.0 

Al-Mn L→(Al)+Al6Mn 

L+Al4Mn→Al6Mn 

E 

P 

658.0 

705.0 

666.0 

Al-Mn-Fe L+Al3Fe+Al4Mn→Al6(FeMn) 

L→(Al)+Al3Fe+Al6(FeMn) 

P 

E 

727.0 

654.0 

 

Al-Mg L→(Al)+Mg5Al8 E 450.0  

Al-Mg-Si L→(Al)+(Mg2Si) E 594.0 595.0 

Al-Mg-Si-Mn-Fe L→(Al)+(Si)+(Mg2Si)+Al15(FeMn)3Si2()+ 

Al8FeMg3Si6 

L+Al5FeSi(β)→(Al)+(Si)+Mg2Si+ 

Al15(FeMn)Si2()+Al8FeMg3Si6 

L→(Al)+Al3Fe+Mg2Si+Al8Mg5+ 

Al10(MgMn)3 

E             601.1 

Al-Mg-Mn L→(Al)+Al8Mg5+Al10(MgMn)3 E 437.0 440.1 

Al-Mg-Mn-Fe L+Al6(Fe,Mn)→(Al)+Al3Fe+(MgMn)3Al10 

L→(Al)+Al3Fe+Mg5Al8+(MgMn)3Al10 

E 449.8  

Al-Mg-Ge L→(Al)+(Mg2Ge) E 631.9 633.4 

Al-Mg-Ge-Mn-Fe L→(Al)+(Mg2Ge)+Al6Mn+ 

Al15(FeMn)3Ge2()+Al5FeGe(β) 

E  630.2 

*- E - eutectic, P – peretectic 
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In Tab. 2 chemical 

compositions of investigated alloys 

compared to established AA201.0 

and AA356.0 commercial casting 

alloys are shown. 

The alloys were melted in 

graphite crucibles in an electric 

resistance furnace, Lindberg/Blue 

M Crucible Furnace (CF56622C). 

For each alloy series were used new 

crucibles to prevent contamination 

of the melt. 

As starting material high 

purity aluminum (A99.99) supplied 

by ADMmetal (Ukraine) was used. 

The alloying elements were added 

via master alloys, namely AlSi26, 

AlMn25 supplied by LSM (UK), 

AlSc2, AlZr10, Al20Ge IPMS 

(Ukraine) and AlLi5, AlMg50 KBM Affilips B. V. (Netherlands). Both, pure 

aluminum and master alloys were cut into small pieces. 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 aluminum was melted and maintained the 720.0°C, than AlSi26 and 

AlMn25 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±5.0ºC and its surface was covered by flux powder. As a flux powder, 

carnallite (Mg[H2O]6KCl3) 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 aluminium 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 covered 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. 

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 

 

Fig. 1 Schematic diagram for new alloy 

design 
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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  prior solidification. 

 

Table 2 The chemical compositions of the commercial and investigated 

alloys 
name of 

alloy 

commercial casting alloys, wt% (Al-balance) different ratio, wt% 

Cu Ge Mg Si Mn Fe Li Sc Zr 

  

 

AA201.

0 

4.5

0 

- 0.3

1 

0.0

5 

0.3

0 

0.1

0 

- - - 0.3 6.20 263.20 

AA356.

0 

- - 0.3

2 

6.9

7 

0.0

2 

0.0

6 

- - - 3 0.05 7.29 

name of 

alloy 

nominal composition, wt% (Al-balance) different ratio, wt% 

Cu Ge Mg Si Mn Fe,* Li Sc Zr 

 

 

 

PK1 - 2.0

0 

- - - 0.0

1 

- - - - - - 

PK2 - 2.0

0 

- - 0.6

0 

0.0

1 

- - - 0.0

2 
- 37.46 

PK3 - 2.0

0 

4.5

0 

- 0.6

0 

0.0

2 

- - - 0.0

3 
2.25 35.72 

PK4 - 2.0

0 

4.5

0 

- 0.6

0 

0.0

2 

1.0

0 

- - 0.0

3 
2.25 35.34 

PK5 - - 7.0

0 

- - 0.0

1 

- - - 0.0

1 
- - 

PK6 - - 7.0

0 

3.0

0 

- 0.0

2 

- - - 0.0

2 
2.33 29.99 

PK7 - - 7.0

0 

- 0.6

0 

0.0

1 

- - - 0.0

2 
- 153.98 

PK8 - - 7.0

0 

3.0

0 

0.6

0 

0.0

2 

- - - 0.0

3 
2.33 24.82 

PK9 - - 7.0

0 

3.0

0 

0.6

0 

0.0

2 

1.0

0 

- - 0.0

3 
2.33 24.55 

PK10 - - 7.0

0 

3.0

0 

0.6

0 

0.0

2 

- 0.2

0 

0.2

0 

0.0

3 
2.33 24.72 

PK11 - - - - 25.

0 

0.0

8 

- - - 0.0

3 
- 3.00 

*-impurities from master alloys 
 

Two types of heat treatment were applied. The first one is the solution 

treatment, which was conducted in Thermolyne Benchtop Muffle Furnace 

(F48025-60). Before treatment, the furnace was heated up to the solution 

treatment temperature of 540.0ºC for AA356.0 alloy and at 570.0ºC for Al-Mg-
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Si(Ge)-Mn systems, and kept for 12 hours at this temperature. After 12 hours the 

specimens were positioned in the central part of the 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 water at room temperature. 

The second type of heat treatment was T6, which combines solution 

treatment at 540.0ºC or 570.0±3ºC, quenching and artificial aging. Artificial 

aging was conducted in a forced circulation air furnace at 175.0±3C for various 

times. Afterwards the specimens were taken out of the furnace and cooled in the 

air. 

The specimens for metallographic investigations were prepared using 

standard metallographic procedures. An optical microscope Zeiss Axioskop 

with a MR MC80 digital camera with the software program AxioVision Rel. 

4.7 was used for metallographic analysis.  

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 (with 

a LaB6 source) operated at 300 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 dendrite arms 

in case of laboratory melted and cast into permanent mould specimens. 

 

Results and Discussion 

In Table 3 the existence of different Mn- and Fe-containing intermetallic 

phases in commercial and experimental casting alloys is represented. In PK2 

alloy (Al-Ge-Mn system) the intracellular particles with rosette-like morphology 

were observed, see Fig. 4 d. They are formed eutectically from undercooled 

liquid tiny bits, which are have a cyclic splitting and coalescence of eutectic 

cells growing at the stability limit. The primary phases such as Al4Mn and 

Al6Mn clearly seen in Fig. 3, where the structure of master alloy Al-25.0wt%Mn 

is presented. The stable Al6Mn and Al3Fe phases are involved in formation of 
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more complex -Al15(FeMn)3Ge2 and  - Al15(FeMn)3Si2, Al5FeGe(β) and 

Al5FeSi(β) phases, see Fig. 4. 

Alloying by Li of Al-Mg-Ge-Mn or Sc+Zr of Al-Mg-Si-Mn alloys doesn‘t 

produced any additional phases, because of manganese haven‘t formed any 

compounds, see Tab.1. This effect are not discovered during differential 

scanning calorimetry (DSC) studies, see Fig. 2. DSC curves shows difference in 

melting and solidification behaviour of all alloys. One can see that AA201.0 

commercial alloy has a wide solidification range of 145.0°C. But in PK1 and 

PK2 alloys one can see a bigest solidification range of 237.4°C and 159.4°C, 

subsiquently. Hence, the additoon of 0.60 wt.% Mn make this range shorter 

aproximately of 100.0°C. What is more alloying by Mg of Al-Ge-Mn and Al-Si-

Mn alloys leads to reduction of solidification range down to 15.0-20.0°C (PK3 

and PK8 aluminium casting alloys). 

 

Solidification range: 

ΔT=TL-TS 

I. PK1-237.4°C 

PK2-159.4°C 

AA201.0-145°C 

II. AA356.0-35.0°C 

PK9-34.5°C 

PK10-23.3°C 

PK8-19.2°C 

PK6-15.6°C 

PK4-15.5°C 

PK11-15.4°C 

PK3-15.1°C 

 

Temperature of 

intermetallics: 

•Al2Cu-548.0°C 

•Mg5Al8-448.0°C 

For AA356.0: 

•Mg2Si-555.0°C 

For 6XX.X: 

•Mg2Si-595.0°C 

•Mg2Ge-630.0°C 

•Al4Mn-727.0°C 

•Al6Mn-.654.0°C 

•α-Al15(FeMn)3Si2 

560.0°C 

•Al5FeSi(β) -578.0°C 

Fig. 2 Differential scanning calorimetry curves of the AA201.0, AA356.0, 

PK5, PK8, PK10 alloys in as cast state during cooling (underhead) and heating 

(underneath) at the rate 10.0°C/min to 710.0°C showing solidification range. 
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In Fig. 4 results of microstructural studies of alloys under investigation are 

summarized. Structure of commercial AA201.0 alloy consist of two phases: Al-

based solid solution and primary CuAl2(θ) (Fig. 4 a, marked by arrows). 

AA356.0 commercial alloy exhibit more complex microstructure. In 

addition to α-Al and (Al)+(Si) eutectic, primary Al5FeSi(β) intermetallic phase 

was observed in between eutectic colonies, see Fig. 4 b. 

Similar three phases structure detected in PK1 Al-Ge alloy, where 

Al5FeGe(β) intersects (Al)+(Ge) lamellas. The most complex structure 

established in PK3 alloy (Fig. 4 e.). Additional to solid solution dendrite arms 

and (Al)+(Mg2Ge) eutectic colonies initiates formations of three primary 

intermetallic phases, namely: Al6Mn, α-Al15(FeMn)3Ge2 and Al5FeGe(β). By 

compering structure of PK3 and PK4 alloys (Fig. 4 e. and f.) one can conclude 

that addition of Li provide pronounced modification effect. 

Table 3 The existence of Mn-,Si-, Ge- and Fe-containing phases in the 

investigated alloys,* 
 

 

 

alloy 

 

 

 

system 
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AA356.0 Al-Si-Mg - - - - + - - 

PK1 Al-Ge - - - - - + - 

PK2 Al-Ge-Mn - + - - - - + 

PK3 Al-Ge-Mg-Mn - + - + - + - 

PK4 Al-Ge-Mg-Mn-Li - - - + - - - 

PK8 Al-Mg-Si-Mn - - + - + - - 

PK9 Al-Mg-Si-Mn-Li - - + - + - - 

PK10 Al-Mg-Si-Mn-Sc-Zr - - + - + - - 

PK11 Al-Mn + + - - - - - 

*-AA201.0 is not included in table, because it does not contain Mn- and 

Fe-containing phases. 
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Li restrict the growth of 

Mg2Ge lamellas, reduce the size of 

primary Mg2Ge crystals and 

prevent the formation of Al6Mn and 

Al5FeGe(β) intermetallics. 

Similar modification effect 

was observed after addition of Li to 

Al-Mg-Si-Mn alloy (PK8, Fig. 4 j.). 

Modified structure of Li-containing 

alloy (PK9) is represented in Fig. 4 

k. 

For better understanding of 

Mn-effect in casting alloys TEM 

investigations of specimens after 

homogenization were performed and their results are summarized in Fig. 5. 

From the bright field images of PK8 alloy (Al-Mg-Si-Mn) one can see that after 

20 minutes heating on the surface of Mg2Si lamella new phase start growing 

(Fig. 5 a.). 
 

 

 

 

a. AA201.0 b. AA356.0 c. PK1 (AlGe) 

   

d. PK2 (AlGeMn) e. PK3 (AlGeMnMg) f. PK4 (AlGeMnMgLi) 

   

g. PK5 (AlMg) h. PK6 (AlMgSi) i. PK7 (AlMgMn) 

 

Fig. 3 The microstructure of PK11 Al -

 25.0 wt.%Mn master alloy 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

582 
 

   

j. PK8 (AlMgSiMn) k. PK9 (AlMgSiMnLi) l. PK10 (AlMgSiMnScZr) 

Fig. 4 The microstructure of commercial AA201.0, AA356.0 and casting PK1-

10 alloys 

 

EDX analysis of new precipitate shows that it consist of Al (65.9 wt%), Si 

(6.17 wt%), Mn (20.4 wt%), Fe (7.1 wt%). From this chemical composition this 

phase can be identified as secondary Al(FeMn)Si dispersoids. 

Further heating result in growing of dispersoids fraction. They 

preferentially distributed inside of solid solution area and demonstrated 

cooperative grows (Fig. 5 e.). Precipitation of Mn - containing dispersoids show 

the second action of manganese in the establishing of final mechanical 

properties of aluminum casting alloys. 

Finally, the most remarkable effect of Manganese was found in alloys after 

artificial aging. Together with dispersoids formed during homogenization, new 

precipitation process detected. As can be seen from Fig. 5 g. and h. similar 

particles are present on the grain boundaries in PK4 (Al-Ge-Mg-Mn-Li) and 

PK9 (Al-Mg-Si-Mn-Li) alloys simultaneously with (Al)+(Mg2Ge) lamellas or 

Mg2Si(β) stable phases. 

 

 

 

 

 

 
 

a. b. 
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c. d. 

  

e. f. 

 

 

g. h. 

Fig. 5 Bright field micrographs of Al(FeMn)Si or Ge dispersoids and EDS 

spectrum(b) 

 

 

Conclusions 

Despite of the wide range of experimental alloys studied and numerous 

results on their structure and chemical composition collected, following 

conclusions can be made: 

- For as-cast condition Mn effect on the structure of can be summarized 

as reduction of solidification range and formation of different primary 

intermetallics. 

- Addition of Li provides modification effect and significant change of 

the eutectic lamellas morphology was detected in both Al-Mg-Si-Mn 
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and Al-Mg-Ge-Mn systems. In addition, Li restrict the formation of 

primary phases. 

- During homogenization on the early stage of heating secondary Mn-

containing dispersoids are formed on the surface of Mg2Si and Mg2Ge 

lamellas. Formation of these dispersoids starts nearly immediately 

after beginning of heating. During homogenization a large fraction of 

rombohedral particles are formed. They are randomly distributed only 

in the field of Al-based solid solution. 

- Artificial aging does not affect on the Mn-containing dispersoids 

morphology. However, low heating temperature result in formation of 

such type dispersoids on the grain boundaries. This effect was 

observed for both Al-Mg-Si-Mn and Al-Mg-Ge-Mn systems. 
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УДК 697.1 

 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З КОНТРОЛЕРОМ РОБОТИ 

ДВУХКОНТУРНОГО ГАЗОВОГО КОТЛА ТА БЕЗ НЬОГО 

 

В.І. Дешко, Т.Ю. Оборонов,А.М. Терезюк 

Національний технічний універсистет України «Київський 

політехнічний інситут імені Ігоря Сікорського» 

 

 

Дана стаття описує роботу системи опалення без контролера та з 

контролером, показує ефективність, економію та переваги використання 

системи з контролером. 

 

Данная статья описывает работу системы отопления без 

контроллера и с контроллером, показывает эффективность, экономию и 

преимущества использования системы с контроллером. 

 

This article describes the operation of a heating system without a 

controller and with a controller, showing the efficiency, economy and benefits of 

using the system with the controller. 

 

Індивідуальне опалення набирає популярності. Встановлення 

електричного або газового котла є дуже зручним, але не всі знають як 

використовувати індивідуальне опалення з максимальною ефективністю. 

Розглянемо один з способів підвищення ефективності роботи системи.  

Для підтримання комфортних умов та підтримання постійної 

температури в приміщенні, підвищення ефективності роботи системи 

опалення встановлюють терморегулятор (контролер). 

Даний пристрій  дозволяє регулювати роботу котла  в будь якій  

зручній для споживача формі.  Він допомагає зменшити витрати на газ або 

електроенергію, збільшити термін роботи котла та забезпечує постійну 

температуру в приміщенні. 

 Головною складовою пристрою є датчик температури , який реєструє 

температуру в приміщенні.  Бажане значення цієї температури, користувач 

може контролювати сам, а саме задаючи необхідні значення будь яким 

способом, передбаченим конструкцією пристрою.  Тобто, терморегулятор 

є своєрідним датчиком контролю, який порівнює вхідні дані датчика 

температури із заданими значеннями користувача, та по результатам 

порівняння генерує та подає сигнали на автоматику котла про необхідність 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

586 
 

запуску та виключення підігріву теплоносія задля підтримання постійної 

температури в кімнаті. 

Для порівняння: коли в приміщенні встановлений двухконтурний 

газовий котел, то система орієнтується на температуру теплоносія. Як 

тільки температура води в мережі падає, котел включається на підігрів 

теплоносія. Такий режим роботи котла не є зручним, оскільки при зміні 

температури навколишнього середовища, необхідно постійно змінювати 

температуру теплоносія вручну і не один раз. До того ж, недоліком даного 

режиму є і те, що котел часто запускається лише на нетривалі періоди часу, 

зазвичай на пару хвилин та запускається через кожні 3-5 хвилин. Потрібно 

врахувати і те що циркуляційний насос системи працює постійно, і чим 

частіше запускається котел тим більша витрата електроенергії.  

Встановлення терморегулятора допоможе заощадити кошти та 

витрату енергоресурсів до 30%. 

По функціональності терморегулятори можна поділити на три 

основних типи: 

1. прості, які мають тільки одну функцію – підтримання раніше заданої 

температури в приміщенні; 

2. програматори, даний вид має безліч корисних функцій, а саме можна 

виставити роботу системи опалення на тиждень, розподілити температуру 

по часу та інше; 

3. з функцією гідростату, такі пристрої мають датчик вологості, що 

дозволяє контролювати не тільки температурний режим, а й рівень 

вологості в приміщенні, а також корегувати його до необхідних 

параметрів. 

Принцип роботи терморегулятора для газового котла полягає в тому, 

що необхідно встановити бажане значення температури. Як тільки 

значення температури в приміщенні опуститься на градус нижче заданої , з 

контролер генерує сигнал і відправляє його на автоматику котла та 

запускає його на підігрів приміщення. Аналогічно, якщо терморегулятор 

фіксує значення більше заданого на градус, котел та циркуляційний насос 

припиняюсь роботу. 

Дослідження  роботи терморегулятора. 

Для досліду було обрано однокімнатну квартиру загальною площею 

48 м
2
 та опалювальним об‘ємом 129,6 м

3
. Квартира знаходиться в місті 

Київ, кімната в якій встановлений контролер типу програматор має 

південно-західну орієнтацію. 

Даний дослід було проведено в опалювальний період 2017-2018 роки. 

Дані досліду занесено до таблиці 1 та таблиці 2. 
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Таблиця 1 Споживання природного газу системи опалення з 

встановленим контролером 

Період 

Споживання 

природного 

газу за місяць, 

м
3
 

Кількість 

опалювальних 

днів на місяць 

Споживання 

газу на день, м
3
 

 

Тариф 
Витрати на 

природ. газ, грн 

жовтень 2017 74 15 3,708 6,9579 516,044 

листопад 2017 119 30 3,972 6,9579 829,150 

грудень 2017 137 31 4,425 6,9579 954,392 

січень 2018 166 31 5,360 6,9579 1156,171 

лютий 2018 165 28 5,899 6,9579 1149,213 

березень 2018 126 31 5,065 6,9579 877,855 

жовтень 2017 74 15 3,708 6,9579 516,044 

 

Таблиця 2 Споживання природного газу системи опалення без 

контролера 

Період 

Споживання 

природного 

газу за місяць, 

м3 

Кількість 

опалювальних 

днів на місяць 

Споживання 

газу на день, м3 

 

Тариф 
Витрати на 

природ. газ, грн 

жовтень 2017 136 15 9,066 6,9579 946,205 

листопад 2017 303 30 10,1 6,9579 2108,244 

грудень 2017 320 31 10,3225 6,9579 2226,511 

січень 2018 326 31 10,5 6,9579 2264,796 

лютий 2018 308 28 11 6,9579 2143,033 

березень 2018 285 31 9,2 6,9579 1984,393 

жовтень 2017 136 15 9,066 6,9579 946,205 

 

За даними результатами досліду побудовано графіки споживання 

природного газу для двох систем опалення, системи з встановленим 

котролером та без нього. Також показано економію природнього газу у 

відсотках, та повну економію витрат на природний газ. 
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Рис. 1 Споживання природного газу системами опалення з 

контролером та без нього 

 

 

Рис. 2 Витрата на споживаний природний газ 

 
Рис.3 Економія споживання природного газу при встановленні в 

систему опалення контролера 
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Рис. 4 Економія витрат на природний газ при встановлені контролера 

в систему опалення  

Загальна економія витрат на природній газ становить 6190 грн за один 

опалювальний період. 

Даний пристрій має досить малий термін окупності, так як економія 

витрати на природний газ за один опалювальний період перевищує 

вартість контролера в 4 рази. 

Висновок. За результатами досліду, встановлення контролера в 

систему опалення з двухконтурним котлом дозволяє зменшити 

споживання природного газу до 60% (за результатами досліду). Крім 

економії, за домогою контролера можна досягти постійної температури в 

приміщені та досягти комфорних умов.  

 

Література. 
1. http://cotlix.com/kak-vybrat-komnatnyj-termostat-dlya-gazovogo-kotla 

2. http://oteple.com/besprovodnoj-termoregulyator-dlya-gazovogo-kotla/ 

 

  

430,161 

1279,094 1272,119 

1108,625 
993,820 

1106,538 

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1000,000

1200,000

1400,000

жовтень 
2017 

листопад 
2017 

грудень 
2017 

січень 2018 лютий 2018 березень 
2018 

Ек
о

н
о

м
ія

, г
р

н
 

Економія витрат на природний газ 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

590 
 

УДК 621.762.21 

 

ВПЛИВ МЕТОДУ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ 

МЕТАЛОКЕРАМІЧНОГО КОМПОЗИТУ Ti3SiC2 

 

Є.Г. Биба, Р.С. Глухоєдов 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ 

 

В роботі досліджувалися методи спікання попередньо синтезованого 

металокерамічного композиту Ti3SiC2 та їх вплив на структуру і 

властивості матеріалу. Встановлено, що лише іскро-плазмове спікання 

дозволяє отримати безпористий зразок. 

 

В работе исследовались методы спекания предварительно 

синтезированного металлокерамического композита Ti3SiC2 и их влияние 

на структуру и свойства материала. Установлено, что только искро-

плазменное спекание позволяет получить беспористый образец. 

 

In this work, the methods of sintering of pre-synthesized metal-ceramic 

composite Ti3SiC2 and their influence on the structure and properties of the 

material were investigated. It was found that only spark-plasma sintering allows 

us to obtain a non-porous sample. 

 

Сьогодні МАХ-матеріали користуються неабиякою популярністю, як 

перспективні матеріали для майбутнього застосування в різних галузях 

машинобудування. МАХ-матеріали – матеріали на основі MAX-фаз, що є 

потрійними сполуками з загальною формулою Мn+1АХn, де М - перехідний 

метал; А – елемент IIIA або IVA групи періодичної системи елементів; Х - 

вуглець або азот (або обидва). Особливість цих матеріалів обумовлена 

будовою гексагональних кристалічних граток, в яких шари атомів 

елементів М і А чергуються в певній послідовності, а атоми карбону (або 

нітрогену) розташовуються в октаедричних порах між атомами елемента 

М, і полягає в унікальному поєднанні властивостей металу і кераміки. 

Композит Ti3SiC2 є типовим прикладом MAX-матеріалу, цікавим і 

перспективним матеріалом для дослідження. Його промислове 

виробництво гальмується економічною недоцільністю і складністю 

технологій отримання. Основна проблема при отриманні Ti3SiC2 полягає в 

присутності домішкових фаз (TiC, TiSi2, Ti5Si3, SiC і ін.), що значно 

впливають на експлуатаційні характеристики кінцевого керамічного 

матеріалу [1].  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018 

591 
 

Метою даної роботи є дослідження методів спікання 

металокерамічного композиту Ti3SiC2, їх вплив на структуру і властивості 

матеріалу. Вихідні матеріали, що використовувалися – порошки TiH2, SiC, 

C (графіт) в мольних співвідношеннях 2,8:1:0,8. Після змішування 

вихідних порошків, в планетарному млині, були виготовлені пресовки для 

синтезу у вакуумній електропечі камерного типу СНВЛ 1.3.1/16М1 

(температура утворення фази Ti3SiC2 - 1300
0
С). Таким чином було 

синтезовано матеріал для подальших досліджень. Після синтезу пресовки 

подрібнювалися і в подальших дослідженнях використовувалася фракція з 

середнім розміром частинок 130 мкм.  

Серед всіх методів спікання для дослідження було обрано спікання в 

електричній ваукуумній печі, спікання в умовах електронно-променевого 

нагрівання та іскро-плазмове (електророзрядне) спікання. Саме ці методи 

представляють інтерес з точки зору отримання композиту Ti3SiC2 та є 

економічно доцільними. Для спікання у вакуумній печі використовувалася 

піч типу СНВЛ 1.3.1/16М1. Температура спікання - 1350
0
С, час витримки – 

1 год. Електронно-променеве спікання здійснювалося в установці «ЭЛА-6» 

при температурі 1800
0
С, час витримки – 20 хв.  Для іскро-плазмового 

спікання використовувалася установка типу КСЕ®-FCT HP D 25-SD. 

Температура спікання підвищувалася по 100
0
С за хвилину до 1800 

0
С. Час 

витримки складав 2 хв.  

Після радіаційного і електронно-променевого спікання усадки зразків 

не відбулося, пористість лишилася на рівні спресованих зразків (П = 46 %), 

тобто даної температури і часу витримки не вистачило для формування 

безпористого, міцного виробу. Після іскро-плазмового спікання пористість 

зразка становила 1,1 %, тобто спікання пройшло в повній мірі.  

 

Література 
1. В.Л. Радишевский, О.К. Лепакова, Н.И. Афанасьев Синтез, структура и 

свойства МАХ-фаз Ti3SiC2 и Nb2AlC [Текст] - Вестник Томского государственного 

университета. Химия. 2015. № 1. С. 33–38. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА ДУГИ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ 

ПЛАВЛЕНЫХ КАРБИДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ДУГОВОЙ ПЛАВКОЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСХОДУЕМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

 

А. Н. Степанчук, Д.В. Ведель, М.П. Деркач 

 Националный технический университет Украины, ”КПИ им. Игоря 

Сикорского” 

 

 У роботі досліджувався вплив щільності струму дуги на отримання 

плавлених карбідів IVa і Va підгрупи таблиці Д.І. Менделєєва в установці 

для плавки тугоплавких сполук за допомогою витратних електродів під 

тиском аргону в робочій камері 4,4 – 8,4 МПа в залежності від карбіду. 

Щільність струму змінювали в межах 60 – 600 А / см
2
. Швидкість 

охолодження розплаву становила 60 – 70 ° С / хв. Встановлено, що в разі 

плавки при щільності струму (500 – 600 А / см
2
) в злитках утворюється 

пористість обумовлена виділенням газоподібних продуктів дисоціації 

карбідів. При цьому карбіди містять менший вміст зв'язаного вуглецю в 

порівнянні з вихідними. При щільності струму (60 – 120 А / см
2
) 

збільшується час плавки і знижується плинність розплаву. Загальний 

вміст вуглецю в карбіду в порівнянні з вихідним практично не змінюється, 

але його розподіл за обсягом зливка нерівномірне. Проведені 

металографічний і хімічний аналізи показали, що оптимальна щільність 

струму дуги для плавки карбідів TiC, ZrC, VC, NbC, TaC повинна 

становити 120, 160, 210, 200 і 250 А / см
2
 відповідно. 

 

В работе исследовалось влияние плотности тока дуги на получение 

плавленых карбидов IVa и Va подгруппы таблицы Д.И. Менделеева  в 

установке для плавки тугоплавких соединений с помощью расходуемого 

электрода  под давлением аргона в рабочей камере 4,4 – 8,4 МПа в 

зависимости от карбида. Плотность тока изменяли в пределах 60 – 600 

А/см
2
. Скорость охлаждения  расплава составляла 60–70 

о
С/мин. 

Установлено, что в случае плавки при плотностях тока (500–600 А/см
2
) в 

слитках образуется  пористость обусловленная выделением газообразных 

продуктов диссоциации карбидов. При этом карбиды содержат меньшее 

содержание связанного углерода по сравнению с исходными. При низкой 

плотности тока (60–120 А/см
2
) увеличивается время плавки и 

понижается текучесть расплава. Общее содержание углерода в карбидах 

по сравнению с исходным практически не изменяется, но его 

распределение по объему слитка неравномерное.  Проведѐнные 
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металлографический и химический анализы показали, что оптимальная 

плотность тока дуги для плавки карбидов TiC, ZrC, VC, NbC, TaC должна 

составлять 120, 160, 210, 200 и 250 А/см
2
 соответственно. 

 

 The effect of the arc current density on the preparation of fused carbides 

IVa and Va of the subgroup of the DI table was investigated in this paper. 

Mendeleev in the installation for melting refractory compounds using a 

consumable electrode under argon pressure in the working chamber of 4.4-4.8 

MPa, depending on the carbide. The current density was varied from 60 to 600 

A / cm
2
. The melt cooling rate was 60-70 ° C / min. It is established that in the 

case of melting at current densities (500-600 A / cm
2
), the porosity is formed due 

to the release of gaseous products of dissociation of carbides. In this case, 

carbides contain a lower content of bound carbon in comparison with the initial 

ones. With a low current density (60-120 A / cm
2
), the melting time increases 

and the fluidity of the melt decreases. The total content of carbon in carbides in 

comparison with the initial practically does not change, but its distribution over 

the volume of the ingot is uneven. The carried out metallographic and chemical 

analyzes showed that the optimum arc current density for melting TiC, ZrC, VC, 

NbC, TaC carbides should be 120, 160, 210, 200 and 250 A / cm
2
, respectively. 

 

Введение 

Во многих отраслях промышленности, среди которых 

горнодобывающая, металлургическая, строительная, работает 

оборудование, детали и механизмы которого испытывают на себе действие 

агрессивных окружающих сред, прежде всего действие абразивов. 

Поэтому для изготовления их необходимо использовать материалы 

способные выдерживать воздействие таких сред без потери 

работоспособности [1, 2]. Одним из перспективных материалов для их  

изготовления могут быть структурно-неоднородные композиционные 

материалы, высокая износостойкость которых определяется наличием в 

них твердой составляющей, закрепленных в вязкой матрице [1–6].  

В настоящее время убедительно показано, что в качестве твердой 

составляющей перспективно применение  твердых тугоплавких 

соединений – карбидов, боридов, нитридов и их сплавов.  Также показано, 

что перспективними для получения таких материалов являються 

плавленые тугоплавкие соединения, которые имеют практически 100 %–

ую плотность, не содержат примесей и имеют более  высокие свойства, 

характерные для инструментальных материалов, особенно используемых 

для абразивной и магнитно-абразивной обработки материалов [7–9]. 

Поэтому изучение условий получения и свойства тугоплавких соединений 

в плавленом  состоянии является актуальной задачей. 
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Как следует из имеющихся данных [7], карбиды при высоких 

температурах и, особенно при температурах плавления, разлагаются с 

преимущественным испарением того или иного компонента. При этом 

степень разложения и последующего испарения продуктов разложения и, 

как следствие, состав и свойства получаемого продукта зависят от 

температуры.  

В случае получения плавленых тугоплавких соединений плавкой с 

помощью расходуемого электрода в дуговой печи под давлением 

защитного газа в рабочей камере [7] , на температуру оказывают многие 

факторы. Среди них одним из существенных является плотность тока дуги, 

которая оказывает, при прочих равных условиях,  на температуру 

возникающей низкотемпературной плазмы. 

Цель работы 

В связи с изложенным целью настоящей работы было иследование 

влияния плотности тока дуги на состав и структуру получаемых отливок из 

карбидов переходных металлов  IVa и Va подгруппы таблицы Д.И. 

Менделеева методом плавки расходуемых электродов в 

низкотемпературной плазме. 

Результаты и их обсуждение 

Получение плавленых карбидов проводилось в установке для плавки 

тугоплавких соединений с помощью расходуемого электрода под 

давлением аргона в рабочей камере, описанной в работах [7,10,11].  

Давление газа в рабочей камере создавали исходя из анализа 

существующих данных о его влиянии на состав получаемых плавленых 

карбидов [10,11]. Их значения приведены в таблице 1. Плавку проводили с 

подогревом кристаллизатора до температуры 2200
0
С.  Скорость 

охлаждения расплава с начальной температурой 3500–4600
о
С (в 

зависимости от карбида) составляла 60–70 град/мин. 

Плотность тока дуги изменяли в пределах 60–600 А/см
2 
(табл. 1). 

Из полученных слитков изготавливались образцы на которых 

изучался химический состав плавленых карбидов и их макро и 

микроструктура.  

Результаты исследований приведены на рисунках 1,2 и в таблице 1.  
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а – 600;  б – 400;  в – 120–200;  

 г – 60–80
 

 

Рис 1 – Макроструктура 

слитков карбидов 

полученных при различных 

плотностях тока дуги (А/см
2
) 

 
 

 

а – 600;   б – 400;    в – 120;   г – 60  
 

Рис 2 – Микроструктура карбида титана плавленого при различных 

плотностях тока дуги (А/см
2
) ( х 300 ) 

Таблица 1 Состав плавленых карбидов полученных при   различных 

плотностях тока дуги 

Исходный 

карбид и его 

состав, % 

Давление 

газа,  

МПа 

Плотност

ь тока 

дуги, 

А/см
2 

Состав, % 
Ме Собщ Ссвоб Ссвяз 

TiC 

Ti  –  79,95 

Ссвяз–19,95 

Ссвоб–0,15 

5,4–6,2 

500 79,05 19,69 1,49 18,20 

310 79,05 19,99 1,09 18,90 

120 79,16 20,24 0,42 19,82 

60 79,18 20,41 0,51 19,90 

ZrC 

     Zr –   88,16 

Ссвяз–11,55 
5,7–6,0 

500 87,92 11,39 0,83 10,56 

260 87,98 11,36 0,40 10,96 

160 87,84    11,65 0,25 11,40 
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Ссвоб–0,25 80 87,68 11,90 0,31 11,59 

VC  

V  –   80,95 

Ссвяз–18,85 

Ссвоб–0,15 

4,8–5,0 

450    0,88 18,96 1,20 16,76 

300 82,05 17,71 0,61 17,10 

210 82,09 17,91 0,10 17,81 

120 82,00 17,98 0,08 17,90 

NbC 

Nb  – 88,85 

Ссвяз–10,95 

Ссвоб–0,15 

4,4–4,8 

500 87,38 11,06 1,26 9,80 

330 87,33 11,24 1,12 10,12 

200 88,41 11,44 0,06 11,38 

80 88,46 11,33 0,12 11,21 

TaC 

Ta  –  93,85 

Ссвяз– 5,95 

Ссвоб–0,10 

8,0–8,4 

550 93,86 5,92 0,86 5,06 

400 93,96 5,84 0,42 5,42 

250 93,32 6,32 0,12 6,20 

120 93,71 6,19 0,14 6,05 

 

Как видно из рисунков 1, а и 2, а плавление при больших плотностях 

тока  (500–600 А/см
2
) приводит к обильному выделению газообразных 

продуктов разложения карбида и кипения расплава, что является причиной 

возникновения в отливке макро–  и микропор газового происхождения.  

С уменьшением плотности тока дуги содержание пор уменьшается и 

они  концентрируется в верхней части отливки в виде усадочной рыхлости 

(рис. 1, б). 

При плотностях тока 120–200 А/см
2
 слитки карбидов имеют 

равномерную макро и микроструктуру. При этом макроструктура слитка 

классическая,  характерная для закристаллизованных металлов и сплавов 

из расплавов (рис. 1, в). Микроструктурный анализ показал, что слитки 

имеют крупнозернистую структуру и практически не содержат макро и 

микропор, примесей и свободного углерода (рис. 2, в)  

В случае плавки при плотностях тока дуги 60–120 А/см
2
 ( в 

зависимости от карбида) увеличивается время плавки и понижается 

жидкотекучесть расплава, в связи с чем отливка получается в виде 

наплавленных слоев (рис.1, г; 2, г). 

Результаты химического анализа плавленых карбидов показывают 

(табл. 1), что в случае плавления при высоких плотностях тока происходит 

интенсивное разложение карбида с последующим испарением продуктов 

разложения. В результате  в закристаллизовавшихся карбидах значительно 

уменьшается содержание связанного углерода с одновременным 

увеличением свободного. При этом распределение элементов по объему 

отливки неравномерное.  
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С уменьшением плотности тока дуги содержание связанного углерода 

в карбидах увеличивается с одновременным уменьшением количества 

свободного.  

Состав полученных плавленых карбидов полученных при плотностях 

тока 120–200 А/см
2
 близок к составу исходных с равномерным 

распределением по объему слитка.  

В слитках полученных при плотностях тока ниже 120–200 А/см
2
 

распределение элементов по их объему неравномерное. Однако средний 

состав близок к исходному составу.  

Полученные результаты можно интерпретировать следующим 

образом. Как было отмечено выше, карбиды при высоких температурах 

диссоциируют с последующим испарением газообразных продуктов 

диссоциации – металла или углерода. При этом может происходить 

конгруэнтное или инконгруэнтное испарение [12 ]. Последнее зависит от 

парциального давления пара составляющих. Преимущественно испаряется 

компонент, парциальное давление которого при данной температуре выше. 

В случае карбидов, при температурах ниже их температуры плавления, 

давление пара металла выше чем давление пара углерода. При 

температурах близких к температуре плавления давление пара металла и 

углерода соизмеримо. При температурах превышающих температуру 

плавления выше парциальное давление углерода. При этом давление пара 

углерода с увеличением температуры увеличивается более интенсивно чем 

давление пара металла [12 ].  

Исходя из изложенного можно утверждать, что повышение плотности 

тока дуги приводит к повышению температуры плазмы и, как следствие, 

более интенсивному разложению карбидов с более интенсивным 

испарением углерода, что, как было отмечено выше, приводит к 

уменьшению его содержания в получаемом слитке (табл. 1). Кроме того, 

интенсивное разложение карбидов при высоких температурах, которые 

имею место в случае высоких плотностях тока, приводит к обильному 

выделению газов. Последнее приводит к разрыхлению расплава и 

образованию большого количества пор при его кристаллизации (рис. 1, а; 

2, а).  

При снижении плотности тока процессы разложения карбидов с 

последующим интенсивным выделением газообразных продуктов 

замедляются, что и приводит к уменьшению пористости полученных 

слитков (рис. 1, б; 2, б) и увеличению содержания связанного углерода в 

нем (табл.1).  
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При определенных плотностях тока дуги (оптимальных) процессы 

разложения карбидов и процессы взаимодействия углерода оставшемся в 

расплаве под действием давления газа в рабочей камере печи по скорости 

становятся соизмеримыми и состав полученных слитков приближается к 

исходному (табл. 1). При этом вследствие достаточной жидкотекучести  

расплава происходит формирование плотного слитка без наличия пор и с 

равномерным распределением элементов в нем (рис. 1, в).  

Дальнейшее уменьшение плотности дуги приводит к неравномерному 

горению дуги и, как следствие, к непостоянству ее температуры во 

времени. Вязкость расплава увеличивается. Совокупность влияния этих 

факторов приводит к плохому формированию отливки (рис. 1, г). Низкая 

температура дуги приводит к уменьшению степени разложения карбидов, 

а испарение продуктов разложения приближается к конгруэнтному, что 

способствует получению отливки по среднему составу близкому к 

исходному. Однако низкая температура дуги и непостоянство ее во 

времени замедляет процессы гомогенизациии состава отливки после 

плавки. Как следствие он формируется с неравномерным распределением 

элементов по объему.    

 

Выводы 

Исследованы условия получения плавленых карбидов переходных 

металлов металлов  IVa и Va подгруппы таблицы Д.И. Менделеева 

методом плавки расходуемых электродов в низкотемпературной плазме 

при давлении газа в рабочей камере. Показано, что, при прочих равных 

условиях, на состав и структуру получаемых отливок влияет плотность 

тока дуги, что связано с изменением температуры плазмы и, как следствие, 

степенью разложения карбидов и характером последующего испарения 

газообразных продуктов разложения. Исходя из металлографического и 

химического анализов полученных отливок установлены оптимальные 

плотности тока дуги для плавки карбидов TiC, ZrC, VC, NbC, TaC – 120, 

160, 210, 200 и 250 А/см
2
 соответственно.  
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ КОМПЛЕКСНОГО НАСИЧЕННЯ 

СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТИТАНОМ ТА АЛЮМІНІЄМ В 

СЕРЕДОВИЩІ ХЛОРУ 

 

Т.В. Лоскутова, Хижняк В.Г., Погребова І.С., Корж М.М., 

 Шведенко І.А. 

Національний технічний університет України  «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ 

 

З використанням пакету прикладних програм з базою 

термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-

хімічних умов комплексного насичення сплавів на основі заліза титаном та 

алюмінієм у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов 

пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних 

компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та 

конденсованої фаз процесу титаноалітування. Теоретично  розраховано 

імовірність одночасного перенесення титану та алюмінію на поверхню 

сплавів на основі заліза, що обробляють у середовищі хлору, та утворення 

на них у прийнятих умовах насичення комплексних дифузійних шарів на 

основі титану та алюмінію. Надані рекомендації, щодо розробки способу 

комплексного насичення сталей титаном та алюмінієм. 

 

При использовании пакета прикладных программ с базой 

термодинамических данных был проведен теоретический анализ физико-

химических условий комплексного насыщения сплавов на основе железа 

титаном и алюминием в среде хлора в замкнутом реакционной 

пространстве в условиях пониженного давления среды. Установлено 

влияние состава исходных компонентов насыщающей смеси на 

равновесные составы газовой и конденсированной фаз процесса 

титаноалитирования. Теоретически рассчитано вероятность 

одновременного переноса титана и алюминия на поверхность стали, 

которую обрабатывают в среде хлора, и образование на ее поверхности 

комплексных диффузионных слоев на основе титана и алюминия. 

Приведены рекомендации по разработке способа комплексного насыщения 

сталей титаном и алюминием. 

 

Using a package of applied programs with a base of thermodynamic data, 

a theoretical analysis of the physical and chemical conditions of the complex 

saturation of alloys based on iron by titanium and aluminum in a chlorine 
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medium in a closed reaction space under conditions of reduced pressure of the 

medium was carried out. The influence of the composition of the initial 

components of the saturated mixture on the equilibrium composition of the gas 

and condensed phases of the titanalization process was revealed. The 

probability of simultaneous transfer of titanium and aluminum to the surface of 

the steel treated in the chlorine medium and the formation of complex diffusion 

layers on the basis of titanium and aluminum on it under saturated conditions 

have been calculated theoretically. The recommendations for developing a 

method for the complex saturation of steels with titanium and aluminum are 

given. 

 

Знання раціонального співвідношення порошків титану та алюмінію, 

кількості вуглецю і CCl4, а також температури нагріву металізатора й 

оброблюваних матеріалів дозволяє обґрунтувати вибір технологічних 

параметрів процесу комплексного насичення сталей титаном та алюмінієм. 

Не дивлячись на велику кількість робіт по багатокомпонентному 

насиченню дослідження по отриманню покриттів при одночасній дифузії 

титану та алюмінію в сталі знаходяться на початковій стадії [1, 2]. 

Як відомо [3], склад активної газової фази, яка утворюється в 

реакційному просторі при використанні в якості вихідних реагентів 

порошків металів, чотирихлористого вуглецю і вуглецевмісних речовин, 

багато в чому визначає фазовий і структурний склади покриттів, а, отже, і 

їх властивості. Саме тому для обґрунтованого вибору технологічних 

параметрів комплексного насичення сталей титаном та алюмінієм, нами на 

основі термодинамічних розрахунків за методикою [4] був вивчений 

рівноважний склад реакційного середовища, яке утворюється в 

реакційному просторі при прийнятих умовах ведення процесу. 

Нами були проведені необхідні розрахунки із визначення 

рівноважного складу реакційного середовища при різному співвідношенні 

компонентів (Ti-Al-Fe-Cl-C, Ti-Al-Fe-Cl-C-O, Ti-Al-Fe-Cl-C-O-N), частина 

яких наведена в таблиці 1.  

Склад деяких систем за участю титану та алюмінію, а також склад 

газовоі і конденсованої фази в інтервалі температур насичення 

представлені в таблиці 1  

Аналіз приведених даних показує, що основними компонентами 

газової фази систем 1,4 є хлориди алюмінію та титану різної валентності, 

хлорид заліза FeCl2 , а також алюміній. Наявність FeCl2  у газовій фазі 

свідчить про протікання в реакційному просторі реакцій обміну між 

хлоридами і матрицею оброблюваного матеріалу. Саме це попереджує 

можливість появи в дифузійному шарі крихких інтерметалідів. 
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Таблиця 1 Рівноважний склад реакційних середовищ при 

температурах 298-1500К і тиску в системі Р=10
-2

Па 

№ Склад Газова фаза 
Конденсована 

фаза 

1 Ti-Al-Fe-Cl-C 

3-2-1-1-1 

Al, AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

FeCl2, TiCl2, TiCl3, TiCl4 TiC 

2 
Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

3-2-1-1-1-1 

AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

TiCl2, TiCl3, TiCl4 

Al, Al2O3, Ti, 

TiCl2, TiC 

3 Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

3-2-1-1-1-2 

Al,Al2O,  AlCl, AlCl2, AlCl3, 

Al2Cl6, FeCl2, TiCl2, TiCl3, 

TiCl4 

Al, Al2O3, Ti, TiC, 

Fe 

4 Ti-Al-Fe-Cl-C 

4-1-1-1-1 

Al, AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

FeCl2, TiCl2, TiCl3, TiCl4 TiC 

5 
Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

4-1-1-1-1-1 

AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

TiCl2, TiCl3, TiCl4 

Al, Al2O3, Ti, 

TiCl2, TiC, Fe 

6 
Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

4-1-1-1-1-2 

AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

TiCl2, TiCl3, TiCl4 

Al2O3, Ti, TiO, 

TiCl2 

7 
Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

4-1-1-1-1-3 

AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

TiCl2, TiCl3, TiCl4 
Al2O3, Ti, TiO 

8 
Ti-Al-Fe-Cl-C 

2-3-1-1-1 

Al, AlCl, AlCl2, AlCl3, Al2Cl6, 

FeCl2, TiCl2, TiCl3, TiCl4 
Al, Fe, Ti, TiC 

9 

Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

2-3-1-1-1-2 

Al, Al2O, AlCl, AlCl2, AlCl3, 

Al2Cl6, FeCl2, TiCl2, TiCl3, 

TiCl4 

Al, Al2O3, Ti, TiC, 

TiCl2 

10 

Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

2-3-1-1-1-3 

Al, Al2O, AlCl, AlCl2, AlCl3, 

Al2Cl6, FeCl2, TiCl2, TiCl3, 

TiCl4 

Al, Al2O3, Fe, Ti, 

TiC 

11 

Ti-Al-Fe-Cl-C-O 

3-2-1-1-1-3 

Al, Al2O, AlCl, AlCl2, AlCl3, 

Al2Cl6, FeCl2, TiCl2, TiCl3, 

TiCl4 

Al2O3, Fe, Ti, TiC, 

TiO, TiCl2 

12 
Ti-Al-Fe-Cl-C-O-N 

3-2-1-1-1-1-5 

Cl, N2, CO, AlCl, AlCl2, AlCl3, 

Al2Cl6, FeCl, FeCl2, TiCl2, 

TiCl3, TiCl4 

C, Al2O3, AlN, 

Fe3C, TiN 

*Головні компоненти враховували при парціальному тиску не менше 110
-6

 

МПа. 

При цьому у складі конденсованої фази фіксуються карбід титана. 

Встановлено, що зміні кількісного співвідношення порошків титану та 

алюмінію у складі вихідних реагентів (системи 1, 4) на впливає на якісний 

склади газових та конденсованих фаз.  
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Додаткове введення в склад вихідних реагентів невеликою кількості 

кисню (системи 2, 5)призводить до зникнення алюмінію у складі газової 

фази. При цьому у складі конденсованої фази з‘являється оксид алюмінію 

та  хлорид титану ТіС12. Збільшення кількості вуглецю (системи 6, 7) 

призводить до появи оксиду титану типу ТіО.  Введення в склад 

реакційного середовища азоту, як компонента повітря, призводить до 

появи в конденсованій фази нітридів алюмінію, титану а також цементиту.  

Наявність в складі конденсованих фаз систем 6,7 оксидів титану, а також 

нітридів титану та алюмінію є небажаним. Це пов‘язано з тим, що вони 

розташовуються між кристалітами карбідних фаз в дифузійному шарі, 

знижуючи його експлуатаційні характеристики [4]. Саме тому при 

створенні способу нанесення титаноалітованих  покриттів слід 

передбачити можливість видалення з реакційного простору надлишків 

кисню та азоту, що може бути досягнуто за рахунок вакуумування 

реакційної камери.  

Рушійною силою процесу нанесення покриттів із застосуванням 

розробленого в ―КПІ ім..Ігоря Сікорського‖ способу є, перш за все, 

відмінність в активності дифундуючого елемента безпосередньо в 

порошковій суміші та на оброблюваній поверхні сталей. Оскільки 

парціальний тиск хлоридів, що виникають, над поверхнею оброблюваної 

сталі завжди менше, ніж над поверхнею вихідного порошку, то 

утворюється градієнт парціального тиску газу (хлоридів) в реакційному 

просторі. Саме тому при контакті з оброблюваною поверхнею остання 

буде змінювати свій склад таким чином, щоб знизити парціальний тиск 

хлоридів, які утворюються в активній газовій фазі замкнутого реакційного 

простору [5]. 

Слід відзначити, що максимальні значення рівноважного 

парціального 

тиску в системі Ti-Al-Fe-Cl-C=4-1-1-1-1 (моль) для хлоридів AlCl3 

спостерігається при 1000 К, ТіCl2, А1С1, А1С12 – збільшується по мірі 

підвищення температури і достигає максимуму  при 1500 К ( рис.2 ). 

Молярний вміст фази ТіC досягає 1 моль і залишається не змінним у 

всьому досліджуваному досліджуваному інтервалі температур. Серед 

конденсованих фаз, крім карбіду ТіC, присутній алюміній і титан. Це 

дозволяє зробити припущення про те, що при комплексному насиченні 

сталей титаном та алюмінієм переважаючою фазою в дифузійному шарі, 

що утворюється, буде карбід титану, можливо, легований алюмінієм.  

При введені кисню максимальні значення рівноважного 

парціального тиску в системі Ti-Al-Fe-Cl-C-О=4-1-1-1-1-1 (моль) для 

хлоридів AlCl3 спостерігається при 1400 К, ТіCl2– збільшується починаючи 

з температури 1200К  і достигає максимуму  при 1500 К ( рис.2 ). 
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Молярний вміст фази ТіC при введені кисню збільшується і досягає 2,5 

моль та залишається майже не змінним у всьому інтервалі температур, що  

досліджували 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2 Рівноважний склад систем з різним вмістом елементів 
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Аналіз отриманих даних за визначенням рівноважного складу 

реакційного середовища в широкому інтервалі температур дозволяє 

обґрунтовано підійти до розробки нового способу і встановлення 

раціональної витрати вихідних реагентів при комплексному насиченні 

сталей титаном та алюмінієм з урахуванням таких рекомендацій: 

1. Зміні кількісного співвідношення порошків титану та алюмінію у 

складі вихідних реагентів на впливає на якісний склади газових та 

конденсованих фаз.  

2. Металізатор слід розміщувати в реакційну зону з температурою 

1000...1500 К. Саме при цих температурах спостерігається найбільш 

прийнятні парціальні тиски відповідних хлоридів, які утворюються в 

реакційному просторі. Максимальні тиски спостерігаються для хлоридів 

титану ТіС12 та хлориду алюмінію А1С13 

3. Температура процесів комплексного насичення сталей титаном та 

алюмінієм повинна складати 1173...1373 К. Зниження температури процесу 

супроводжується зменшенням швидкості дифузійних процесів, що 

небажано, а перевищення її понад 1373 К для сталей є неприйнятним з 

технологічної точки зору. 

4. Тиск у реакційному просторі повинен бути зниженим. 

Необхідність зниження тиску в реакційній камері пов‘язана з доцільністю 

усунення в ній надмірних кількостей кисню та азоту. 
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