Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

УДК 669 (063)
Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]:
матеріали XVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ,
23 квітня 2019 р. / [редкол.: К. В. Михаленков та ін.]. – К.: КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2019. – 330 с.

В збірнику представлені оглядові та наукові роботи, присвячені
актуальним питанням в області спеціальної та загальної металургії в
Україні та за кордоном.
Основну увагу приділено електрошлаковій, плазмово-дуговій,
електронно-променевій технологіям а також новим прогресивним методам
оброблення металевих розплавів, металознавству і загальній металургії.
Для спеціалістів і співробітників науково-технічних інститутів,
студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, металургів і
металознавців.

УДК 669 (063)
В авторській редакції

Редакційна колегія:
К. В. Михаленков, д.т.н., професор
Я.К.Антоневич, к.т.н., асистент
ISBN 000-000-000-000-0
© Авторські права авторів
статей захищено, 2019

2

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

ЗМІСТ
Передмова
Г.Н. Трегубенко, Г.А. Поляков, С.Н. Подгорный О влиянии
нитридов титана на жаропрочность хромистых ферритных сталей…..
Селиверстов В.Ю., Доценко Ю.В., Доценко Н.В. Дослідження
технологічних режимів віброобробки твердіючого в кокілі ливарного
сплаву АК7……………………………………………………………….
Т. М. Нестеренко, Д. В. Лобіков Технологічні особливості
рафінування технічного силіцію……………………………………….
І.В. Дерев’янко, О.В. Жаданос, С.М. Підгорний Технологія обробки
залізовуглецевих розплавів вуглецькарбідокремнієвими матеріалами
при виплавці високоміцних чавунів……………………………………
В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар, Є.В Парусов, І.М. Чуйко
Формування структури і властивостей високоміцного бунтового
арматурного прокату з вуглецевих сталей при різних температурношвидкісних та енергосилових режимах прокатки……………………
Ю. М. Хмарук, Мурашевська О. С. Новітні технології при
виробництві сталі………………………………………………………..
В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар Дослідження формування структури і
властивостей при гарячій несиметричній сортовій прокатці………..
О.В. Кривик, М.І. Прилуцький Покращення якості чавунних гільз
циліндрів двигунів внутрішнього згорання……………………………
С.И. Семыкин, Т. С. Голуб, С. А. Дудченко, В.В. Вакульчук
Изучение
путем
физического
моделирования
газогидродинамических особенностей работы верхней кислородной
фурмы с кольцевым соплом……………………………………………
Сянхуей Мен Управління ліквацією в крупних стальних злитках….
С.Г. Мельник О возможности производства сталей с повышенным
нейтронопоглощением ………………………………………………….
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова Новые возможности повышения свойств
строительных сталей за счет технологий термообработки с нагревом
в межкритический интервал температур……………………………….
С.Г. Мельник Особенности производства конвертерной стали с
микролегированием молібденом………………………………………
В. А. Гнатуш, В. С. Дорошенко Виробництво ливарних машин у
світі на початку XXI століття……………………………………………
В. С. Дорошенко, В. О. Шинский Концепции роторно-конвейерных
комплексов для литья по газифицируемым моделям ………………..

6
19

27
34

43

49
60
63
74

79
86
93

96
111
115

124

3

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

Молчанов Л.С., Чернятевич А.Г., Вокальчук В.В., Чубин М.К.
Отечественный опыт разроботки и эксплуатации кислородных фурм
для конвертерного производства………………………………………
Бойченко Б.М., Молчанов Л.С., Синегін Є.В., Андрюхін Р.П.
Критичний огляд сучасних методів легування розплавів……………
Б.С.Кудря, Я.К.Антоневич Обробка рідкого металу газоподібними
вуглеводнями при індукційному переплаві…………………………….
М.М. Ворон, Є.О. Матвієць, Є.В. Тацький, К.С. Кушнір
Особливості виплавки багатокомпонентних жароміцних титанових
сплавів системи Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si-Sn в умовах електроннопроменевої ливарної технології…………………………………………
А.Ю.Северин М.М.Ворон Є.В.Тацький Отримання зливків
алюмініду титану методом електронно-променевого переплаву……
В.О. Березос, В. О. Шаповалов, Д.О. Чернишов Одержання
економнолегованого титанового сплаву методом електронопроменевого плавки …………………………………………………….
Пікулін О.М., Грінкевич К.Е., Котенко О.О Електронно-променеве
оплавлення зливків титанового сплаву ВТ-22 ………………………..
Жаданос А.В., Деревянко И.В., Чайка Д.А., Подгорный С.Н.
Моделирование динамики температуры расплава во время ковшевого
вакуумирования…………………………………………………………..
Т. М. Голубенко, В. А. Луценко, О. В. Луценко Вплив температури
відпалу на властивості прокату з кремнемарганцевої сталі малого
діаметру…………………………………………………………………..
Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Д.С.Сенчук, К.В. Мелашенко Вплив
дробоструменевого зміцнення на структуру та властивості подвійних
електроіскрових покриттів на сталях………………………………….
Л.С. Малинов Локальная электродуговая обработка поверхности
сталей неплавящимся электродом с использованием присадочных
материалов, обеспечивающих получение дифференцированной
многофазной структтуры с метастабильным аустенитом для
повышения износостойкости……………………………………………
Д. В. Іванченко Дослідження міцності та відносного подовження
алюмінієво-кремнієвого ливарного сплаву АМг11, зміцненого
цирконієм введеним із фториду цирконію…………………………….
Л.С. Малинов, И.Е. Малышева, В.Л. Малинов Метастабильный
аустенит в структуре сталей и белых чугунов - важный внутренний
ресурс, позволяющий реалитзовать эффект самозакалки при
нагружении для повышения износостойкости ………………………..

4

141
149
162

166
170

174
184

193

203

209

212

219

233

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

Л.С. Малинов, Д.В. Бурова, И.М. Рябцева, В.Л. Малинов Получения
метастабильного
вторичного
аустенита
в
структуре
малоуглеродистого марганцовистого наплавленного металла
для повышения его износостойкости……………………………………
Д. В. Іванченко Дослідження міцності та відносного подовження
алюмінієво-кремнієвого ливарного сплаву АМг11, зміцненого
цирконієм введеним із оксиду цирконію………………………………
Л.С.
Малинов,
В.Л.
Малинов
Получение
многофазной
метастабильной управляемо самотрансформирующейся структуры–
универсальный принцип создания инновационных сплавов и
упрочняющих технологий………………………………………………
І.І. Максюта, Ю.Г. Квасницька, О.В. Михнян, О.В. Нейма,
Я.К.Антоневич, І.Ф.Ліхацький Розрахункові оцінки фазовоструктурної стабільності нового жароміцного сплаву, отриманого
методами вакуумної металургії…………………………………………
Л.С. Малинов, И.Е. Малышева Роль остаточного метастабильбного
аустенита в повышении износостойкости высокорочного чугуна ….
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова Получение хорошего комплекса
механических свойств у сталей 30ХГСА и 38ХС после
изотермической закалки из межкритического интервала температур
по новому способу ………………………………………………………
Прилуцький М.І., Кривик О.В., Калина А.А. Вплив покриттів
MeCrAlY на механічні властивості нікелевих сплавів………………..
В.Л. Малинов Управление за счет параметров режима наплавки
химическим и фазовым составами наплавленного хромомарганцевого
металла, развитием деформационного мартенситного превращения
для повышения его износостойкости…………………………………..
Костецкий Ю.В., Стовпченко А.П. Cовершенствование технологии
внепечной обработки стали на агрегатах ковш-печь на основе
оптимизации режимов продувки расплава инертным газом…………

5

245

253

267

288
296

302
309

312

326

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

ПЕРЕДМОВА
Видання збірки наукових праць конференції «Спеціальна металургія:
вчора, сьогодні, завтра» нараховує вже 17 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 17-ту збірку праць
В 2019 році в конференції прийняли участь понад 65 провідних
науковців, промисловців, освітян, аспірантів та студентів із більш ніж 10
освітніх, наукових та виробничих організацій України та інших держав,
які представили 36 доповідей за тематикою конференції. Також цього
року традиційно матеріали конференції розміщуються на платформі
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 669.14.018
О ВЛИЯНИИ НИТРИДОВ ТИТАНА НА ЖАРОПРОЧНОСТЬ
ХРОМИСТЫХ ФЕРРИТНЫХ СТАЛЕЙ
Г.Н. Трегубенко, Г.А. Поляков, С.Н. Подгорный
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск
Виконано дослідження впливу добавок титану і азоту на структуру і
жароміцність хромистих феритних сталей.
Визначено, що для
підвищення жароміцності найбільш важливим є отримання дуже дрібних
дисперсних нітридів титану, рівномірно розподілених по об’єму металу.
Ключові слова: жароміцність, структура, сталь, титан, азот,
нітрид титану, механічні властивості
Проведено исследование влияния добавок титана и азота на
структуру и жаропрочность хромистых ферритных сталей. Определено,
что для повышения жаропрочности наиболее важным является получение
очень мелких дисперсных нитридов титана, равномерно распределенных
по объему металла.
Ключевые слова: жаропрочность, структура, сталь, титан, азот,
нитрид титана, механические свойства
Research of influence of additions of titan and nitrogen is conducted on a
structure and hot-resistance of chromic ferrites steels. It is certain that for the
increase of hot-resistance most essential is a receipt of ultrafine dispersible
nitrides of titan, evenly up-diffused on all of volume of metal.
Keywords: hot-resistance, structure, steel, titan, nitrogen, nitride of titan,
mechanical properties
Введение. Одной из проблем развития высокотемпературных ядерных
энергетических
установок
является
необходимость
повышения
жаропрочности конструкционных материалов активной зоны реактора. Это
вызвано тем, что термическая ползучесть в сочетании с радиационными
эффектами в материалах оболочек тепловыделяющих элементов и сборок
приводят к необратимым деформациям и формоизменениям, тем самым
уменьшая ресурс эксплуатации активной зоны и технико-экономические
показатели ядерных энергетических установок [1].
Основными
конструкционными
материалами
оболочек
тепловыделяющих элементов и сборок реакторов с газовым и
жидкометаллическим теплоносителем являются радиационностойкие
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хромоникелевые стали аустенитного класса. Эти стали, обладая
приемлемым уровнем радиационных свойств при рабочих температурах
500…550С, имеют недостаточное сопротивление ползучести. Применение
значительно менее дорогих и намного более радиационноустойчивых
хромистых безникелевых ферритных сталей в настоящее время не
представляется возможным из-за их низкой жаропрочности.
Анализ исследований и публикаций. Одним из методов повышения
сопротивления ползучести сталей аустенитного класса является введение
второй высокодисперсной фазы. При этом, частицы второй фазы должны
быть устойчивы против коагуляции. Основными высокодисперсными
фазами, применяемыми для упрочнения аустенитных сталей, являются
окислы редкоземельных элементов, нитриды титана и карбонитриды
ниобия. Однако дисперсное упрочнение сталей, например, окислами,
металлургическими методами затруднительно, поскольку невозможно
создать необходимое объемное распределение упрочняющей фазы, что
вынуждает применять методы порошковой металлургии, существенно
усложняющие технологию приготовления оболочек тепловыделяющих
элементов и сборок.
Известны аустенитные стали (например, Х20Н25), стабилизированные
нитридами титана или карбонитридами ниобия [2]. Высокая прочность
этих сталей достигается термомеханической обработкой, при которой
обеспечивается оптимальное выделение нитридов титана или
карбонитридов ниобия в объеме металла. Поскольку нитрид титана имеет
большую энергию образования и более устойчив, чем другие дисперсные
выделения в аустенитных сталях, комплексное легирование титаном и
азотом более предпочтительно с точки зрения повышения жаропрочности,
чем использование карбонитридов ниобия.
Постановка задачи. В настоящей работе исследовано влияние
совместного легирования титаном и азотом на микроструктуру и
механические свойства хромистых безникелевых ферритных сталей с
целью повышения их жаропрочности.
Изложение результатов исследования. В работе была использована
ферритная сталь 13Х12М2ТБФР с содержанием титана от 0,03 до 1,75%.
Химический состав исследуемого металла приведен в табл. 1.
Таблица 1 Химический состав стали 13Х12М2ТБФР
Химический
C
N
Cr
Mo
Ti
Mn
Al
V
Nb
Si
S
B
элемент
Содержание в
0,15 0,028 11,2 1,55 0,03…1,75 0,35 0,13 0,21 0,45 0,18 0,004 0,005
стали,
%
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Лабораторные эксперименты по насыщению азотом титансодержащих
хромистых ферритных сталей проводили методом твердофазного
обезуглероживания и легирования азотом (ТОЛА) [3] в вакуумной печи
сопротивления СНВ-1.3.1/20 И1 в условиях Проблемной лаборатории
новых металлургических процессов Национальной металлургической
академии Украины. Образцы помещали в рабочее пространство печи и
нагревали в вакууме до температуры 1200…1300оС. После достижения
требуемой температуры в рабочее пространство печи напускали
особочистый азот (N299,996%) и проводили изотермическую выдержку.
В предварительных опытах было определено, что фазовый состав
металла после его насыщения азотом при прочих равных условиях зависит
от скорости охлаждения в печи. Так при снижении средней скорости
охлаждения в интервале температур 1300…650оС от 51 до 29 град./мин.,
кроме феррита и дисперсных нитридов, в микроструктуре стали
13Х12М2ТБФР наблюдается мартенсит. Поэтому при проведении
основных экспериментов средняя скорость охлаждения была постоянной и
составляла 51 град./мин.
Установлено, что количество, размеры и характер распределения
нитридных включений в матрице образцов из стали 13Х12М2ТБФР
определяется как содержанием в ней титана и азота, так и режимом отжига
(рис. 1 и 2).
В металле без титана после изотермической выдержки при
температуре 1200…1250оС наблюдается очень мелкая игольчатая фаза,
равномерно распределенная по сечению образца. Хотя состав фазы из-за ее
дисперсности установить не представилось возможным можно полагать,
что это комплексные карбонитриды, металлическая составляющая которых
включает ниобий, ванадий, хром и молибден, а также, по-видимому,
возможно присутствие нитридов алюминия. С увеличением температуры
изотермической выдержки до 1300 оС и, соответственно, снижением
концентрации азота в металле количество и размеры игольчатых
выделений заметно уменьшаются.
В сталях с 0,35…1,35 % титана после их насыщения азотом
наблюдается достаточно равномерное распределение нитридов титана с
незначительной строчечностью (рис. 1, б и в). С ростом содержания титана
в указанных пределах наблюдается тенденция к увеличению как размера
отдельных нитридов, так и их количества. С уменьшением температуры
процесса до 1200оС на поверхности образцов стали с титаном 1,20…1,35%
встречаются зоны небольшой протяженности с тонким сплошным
нитридным слоем. Такой же характер поверхности имеет место и в стали с
1,75 % титана, но после азотирования при температурах 1250…1300оС.
Снижение же температуры до 1200оС приводит к образованию на
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поверхности практически сплошного нитридного слоя (рис. 2, б),
являющегося причиной неравномерного распределения нитридов по
сечению образца. В этом случае объемная плотность нитридов
существенно и не симметрично уменьшается к центру образца.

а

б

в
Рис. 1 Микроструктура экспериментального тонкостенного проката из
стали 13Х12М2ТБФР с различным содержанием титана и азота
а – 1,20 % титана и 0,028 % азота, 125; б - 1,20 % титана и 0,287 % азота, 125;
в - 0,35 % титана и 0,182 % азота, 125
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а

б
Рис. 2 Микроструктура экспериментального тонкостенного проката из
стали 13Х12М2ТБФР с содержанием титана 1,75 % и азота 0,410 %
а – 125; б – 800.
Балансовыми анализами образцов со сплошной пленкой и после ее
удаления механическим путем или травлением показано, что, несмотря на
относительно небольшую глубину этого слоя, составляющую с двух
сторон в сумме лишь около 1,5% от толщины образца, в ней содержится
более 40% отн. кислорода и 10% отн. азота. То есть более правильно
интерпретировать эту фазу как оксинитридную. При отсутствии
сплошного слоя (1250…1300 оС) сталь с 1,75 % титана имеет наибольшую
плотность нитридов по сечению (рис. 2, а и табл. 2).
Для исследования влияния добавок титана и азота на механические
свойства тонкостенного проката ( 0,5мм) из ферритной стали
13Х12М2ТБФР часть образцов испытывалась без азотирования: после
холодной прокатки и термообработки при 850оС, 1 минута выдержки и
охлаждение на воздухе. Другая часть образцов подвергалась
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твердофазному легированию азотом (методом ТОЛА), прокатывалась в
несколько
проходов
на
лабораторном
стане
(=50%)
и
рекристаллизовывалась по указанному выше режиму. Все образцы
испытывали на растяжение по ГОСТ 11701-84 при 20 и 650оС на
разрывной машине FP 10/1. Результаты испытаний приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 2 Массовая и объемная доля нитридов титана в
экспериментальном тонкостенном прокате из стали 13Х12М2ТБФР с
различным содержанием титана и азота
TiN
[Ti],
[N],
мас. доля, %
мас. доля, %
мас. доля, %
об. доля, %
0,03
0,028
0,35
0,182
0,45
1,07
1,00
0,276
1,28
1,82
1,20
0,287
1,49
2,11
1,35
0,368
1,74
2,45
1,75
0,410
2,16
3,08
Как видно из данных, приведенных в табл. 3, достаточно высокий
уровень прочностных свойств при кратковременных испытаниях (t = 20 оС)
удалось достигнуть только в образцах из стали 13Х12М2ТБФР с
максимальной (из испытанной) объемной долей нитридов титана 2,45 %
(1,35 % Ti и 0,368 % N). В остальных образцах прочностные
характеристики во всех состояниях металла относительно близки.
Таблица 3 Результаты испытаний механических свойств при 20 оС
экспериментального тонкостенного проката из стали 13Х12М2ТБФР с
разным содержанием титана и азота
Состояние
металла
После холодной
прокатки и
термообработки**

Содержание,
мас. доля, %

Механические свойства*

[Ti]

[N]

Предел
текучести,
МПа

1,00

0,028

420

Предел
прочности,
МПа

Относительное
удлинение,
%

600

20,0

0,35 0,182
420
640
15,0
1,00 0,276
415
615
17,5
1,20 0,287
395
540
21,5
1,35 0,368
555
740
15,5
Примечание: * - приведены средние значения механических свойств по нескольким
испытаниям; ** - термообработка при 850 оС, 1 минута выдержки и охлаждение на
воздухе.
После ТОЛА,
холодной прокатки и
термообработки**
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Таблица 4 Результаты испытаний механических свойств при 650оС
экспериментального тонкостенного проката из стали 13Х12М2ТБФР с
разным содержанием титана и азота
Состояние
металла
После холодной
прокатки и
термообработки
После ТОЛА,
холодной прокатки
и термообработки

Содержание,
мас. доля, %

Механические свойства

[Ti]

[N]

Предел
текучести,
МПа

Предел
прочности,
МПа

Относительное
удлинение,
%

1,20

0,028

160

215

50,0

0,35

0,182

210

235

25,0

1,20

0,287

180

215

45

Образцы опытного металла до и после легирования азотом
испытывали также и на длительную прочность при температуре 700 оС
(табл. 5). Как видим, совместные добавки титана (0,35…1,35%) и азота
(0,182…0,368%) значительно увеличивают время до разрушения (в 9,5…34
раза) в интервале напряжений 32…101МПа.
Таблица 5 Результаты испытаний на длительную прочность при 700
С экспериментального тонкостенного проката из стали 13Х12М2ТБФР с
разным содержанием титана и азота
о

Состояние
металла

После холодной
прокатки и
термообработки

После ТОЛА,
холодной прокатки
и термообработки

Содержание,
мас. доля, %
[Ti]

[N]

0,03

0,028

0,35

0,028

0,35

0,182

1,35

0,368

1,75

0,410

Механические свойства
Напряжение,
МПа
37,4
64,0
32,0
42,6
53,5
64,0
96,0
42,6
64,0
85,0
42,6
53,4
64,0
64,0

Время до
разрушения,
час
35,5
1,0
170,0
17,5
3,5
2,1
0,1
304,0
34
6,2
104,0
32,5
9,5
0,5

Относительное
удлинение,
%
33,0
64,0
187,7
83,5
50,8
42,0
52,5
20,8
16,2
17,5
31,7
33,0
32,3
21,6

При этом, как и при кратковременных испытаниях при высокой
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температуре (t=650оС), наиболее высокие свойства показала сталь с 0,35 %
Ti и 0,182 % N, что может быть объяснено наличием в ней очень мелких
высокодисперсных нитридов титана по сравнению с металлом с их более
высокой объемной долей, но большими размерами.
При испытаниях на длительную прочность время до разрушения () и
напряжение (ζ) связаны зависимостью [4]:
  А  n ,

(1)

где А и n – эмпирические коэффициенты в двойных логарифмических
координатах.
Поэтому на основании стандартной обработки данных табл. 5 в виде
уравнения (1) определено, что оптимальное совместное легирование
титаном и азотом хромистых ферритных сталей обеспечивает повышение
их длительной жаропрочности ( = 105 ч) в 1,4 раза.
Выводы. Результаты проведенных исследований позволили
экспериментально определить оптимальные концентрации титана и азота,
обеспечивающие значительное повышение длительной жаропрочности
хромистых ферритных сталей. Установлено, что для получения высокого
уровня прочностных свойств при кратковременных испытаниях при 20оС
необходима большая объемная доля нитридов титана (2,45 об. доля, %).
Однако для получения повышения прочности при высоких температурах
(650…700оС) наиболее важным является размер нитридов титана, а не их
количество.
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УДК 621.745.002.645:533
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ВІБРООБРОБКИ
ТВЕРДІЮЧОГО В КОКІЛІ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АК7
Селиверстов В.Ю., Доценко Ю.В., Доценко Н.В.
Національна металургійна академія України
Приведені результати промислових випробувань технології
вібраційного впливу на розплав в ливарній формі при виробництві
циліндричних заготовок із сплаву АК7 способом лиття в кокіль. Описані
основні операції удосконаленого технологічного процесу. Приведені
результати випробувань з визначення механічних властивостей литого
металу, одержаного із застосуванням вібраційного впливу в процесі
твердіння, а також металу, одержаного за традиційною технологією.
Отримані результати показали перспективність проведення подальших
досліджень та використання зазначеного процесу.
Ключові слова: вібраційний вплив, лиття в кокіль, виливок,
технологія, зразок, механічні властивості.
Приведены результаты промышленных испытаний технологии
вибрационного воздействия на расплав в литейной форме при
производстве цилиндрических заготовок из сплава АК7 способом в кокиль.
Описаны основные операции усовершенствованного технологического
процесса. Приведены результаты испытаний по определению
механических свойств литого металла, полученного с применением
вибрационного воздействия в процессе твердения, а также металла,
полученного по традиционной технологии. Полученные результаты
показали перспективность проведения последующих исследований и
использования данного процесса.
Ключевые слова: вибрационное воздействие, литье в кокиль,
отливка, технология, образец, механические свойства.
Summary: The results of industrial testing technology vibration impact
on the melt in the mold in the manufacture of cylindrical billets of alloy AK7
way to chill. We describe an improved process basic operations. The results of
tests to determine the mechanical properties of cast metal produced using the
vibration impact in the process of hardening, as well as metals produced by
conventional technology. The results showed promise further research and the
use of this process.
Key words: vibration exposure, gravity die casting, casting, technology,
pattern, mechanical properties.
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Постановка проблеми. Однією з причин виникнення дефектів в
литому металі є вплив вібрації при високих частотах. При цьому, до
найбільш поширеного виду дефекта виливків при литті в кокіль можна
віднести саме шпаристість в тілі виливка. Аналіз теоретичних та
експериментальних робіт, а також досвід впроваджених у виробництво
технологій показує, що при використанні активних методів зовнішніх
фізичних впливів та управління структуроутворенням вдається не тільки
значно понизити брак виливків, у тому числі і по цьому виду дефектів, але
й підвищити механічні властивості литого металу. До таких активних
методів можна віднести вібраційний вплив на твердіючий в ливарній
формі розплав. Тому однією з актуальних проблем є отримання науково
обгрунтованих результатів, що дозволяють здійснити удосконалення
існуючих, а також розробку нових ефективних технологічних процесів
отримання якісних литих заготовок спеціальними способами лиття.
Аналіз попередніх публікацій. Широкий діапазон вібраційних
коливань у ливарних процесах, надає технологам можливість вибору
величини силового впливу на структуроутворення металу [1, 2]. Однак на
практиці показано, для одержання гарантованого ефекту ущільнення
металу виливка під дією коливань, зниження ліквації і т.п., як правило,
перевагу віддають способом лиття, заснованим на використанні його
максимальних значень. Разом з тим, поняття оптимальної технології,
полягає у встановленні саме мінімальної частоти коливань для досягнення
необхідної якості виливка [2, 3]. Оптимальна технологія повинна бути
ефективна і в одно час економічна, так як ріст вартості експлуатації
вібраційного оснащення і ливарного устаткування різко зростає. Тому
застосування високих частот коливання у ливарних технологіях повинно
бути обумовлене відповідною необхідністю, тим більше, що як показала
практика далеко не завжди зростання частоти коливань супроводжується
відповідним зростанням якості виливків.
Технологія вібраційного впливу на розплав в ливарній формі дозволяє
поліпшувати якість литого металу при використанні частоти коливань в
діапазоні, переважно 50 – 200 Гц без застосування складного спеціального
обладнання [5 - 10]. Проте, для визначення ефективності вібраційного
впливу на твердіючий розплав необхідне дослідження значної кількості
фізико-технологічних параметрів литого металу, до числа найбільш
значущих з яких можна віднести структуру та фазовий склад. Тому
актуальною задачею є проведення експериментальних досліджень
структуроутворення металу виливка, отриманого безпосередньо в
промислових умовах із застосуванням традиційної та розробленої
технології.

28

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

Ціль досліджень. Аналіз ефективності технологічних режимів
віброобробки твердіючого ливарного сплаву системи Al-Si, що
кристалізується в кокілі при вібраційному впливі у порівнянні з
аналогічними характеристиками литого металу, отриманого за
традиційною технологією.
Основний
матеріал.
В
умовах
ливарного
цеху
ПАТ
«Дніпропетровський агрегатний завод» проводили плавку сплаву марки
АК7 проводили в печі САТ – 04, хімічний склад якого представлений у
табл.1. Заливку здійснювали безпосередньо із печі в сталевий витряхний
кокіль з середньою товщиною стінки 20 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. Під час виконання дослідження були
витримані всі норми згідно технології. Підігрітий кокіль було пофарбовано
антипригарною фарбою, встановлено та закріплено на вібраційну
установку. Затим вібраційну установку було увімкнено, в момент коливань
відбувалася заливка розплаву у кокіль. Таким чаном було зроблено 3
експеременти: 2 зразки під дією вібрації та 1 без вібрації для порівняння.
Для інших 3 експерементів було додано до розплаву ультрадисперсний
модифікатор «Typhoon-Z 0,1%» і також були залиті під дією вібрації, та
один зразок заливали без вібрації для порівняння результатів. Також
окремо від експериментальних досліджень заливалися зразки для
випробувань з цього розплаву. Вібраційну обробку проводили при частоті
коливань 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц та амплітуді 0,7 мм.
Таблиця 1 Хімічний склад сплаву АК7
Марка

Вміст елементів, %

сплаву

Mg

Cu

Si

Al

Fe

Zn

Ni

АК7

0.39

0,05

8.35

Осн.

0,48

0,03

0,01

Дослідження властивостей литого металу проводили в порівнянні з
металом тієї ж марки, який був одержаний за традиційною технологією.
Для дослідження механічних властивостей металу із виливків
вирізали циліндричні зразки (рис. 1): одержані із застосуванням
вібраційного впливу - №№ 1, 2, 3; одержані модифікуванням та
комплексною обробкою - №№ 4, 5, 6. Пропорційно циліндричні зразки для
механічних випробувань виготовляли по типу III (ГОСТ 1497-84). Розміри
зразка представлені в таблиці 2.
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Рис. 1 Пропорційний циліндричний зразок
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d

l0= 5d
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h
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r

L

1-5

6

33

Іo+(0.5-2)d

12

11

2

1.5

1+2(h1+h)

Таблиця 2 Розміри пропорційно циліндричного зразка, мм

У таблиці 3 приведені результати випробувань з визначення
механічних властивостей литого металу, одержаного із застосуванням
вібраційного впливу в процесі твердіння у кокілі, а також металу,
одержаного модифікуванням та комплексною обробкою.
Аналіз досліджень макро- та мікроструктури литого металу виливків
показав, що 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. У мікроструктурі зразків
проявляються лікваційні явища, зокрема у вигляді присутності вільного
кремнію.
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Таблиця 3 Механічні властивості литого металу
№

№

Обробка

зразка відбитка

Частота, Відповідне Діаметр Діаметр
Гц

зусилля,
кгс

кульки, відбитка,
мм

1.1
1

2

1.2

100

1.3

2,143

660

2.1

2,176

640

2,135

660

2,077

700

2,131

660

2,180

630

3.3

2,158

650

4.1

2,208

620

2,208

620

2,083

700

2,268

580

2,699

400

2,265

580

2,401

520

2,840

530

2,506

500

2.2

вібрація

150
250

3.2

вібрація

4.2

вібрація +

4.3

модифікування

200

100

5.1
5

5.2

вібрація +

5.3

модифікування

150

6.1
6

680
670

3.1

4

кожного середня

2,123

2.3

3

мм
2,117

вібрація

Твердість НВ

6.2

модифікування

-

6.3

5

670

666

646

646

520

516

Аналіз досліджень макро- та мікроструктури литого металу виливків
показав, що 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. У мікроструктурі зразків
проявляються лікваційні явища, зокрема у вигляді присутності вільного
кремнію.
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
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бічній поверхні раковини за відсутності розосередженої шпаристості.
Мікроструктура сплаву представлена твердим розчином та досить грубою
евтектикою.
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.
Мікроструктура сплаву представлена твердим раствором та більш
подрібненою евтектикою в порівнянні зі зразками металу, що піддавався
віброобробці з частотою 150 Гц.
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. Мікроструктура сплаву
представлена твердим раствором та найбільш дрібнодиференційованою
евтектикою в порівнянні зі всіма зразками металу дослідних виливків.
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. Мікроструктура сплаву представлена
твердим раствором, евтектикою середньої диференційованості та
поодинокими вкрапленнями сфероїдизованого кремнію.
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. Мікроструктура сплаву
представлена твердим раствором та крупними ділянками скупчення
евтектики, що свідчить про наявність лікваційних явищ.
Висновки. В ході проведеної роботи визначена можливість
застосування технології вібраційного впливу на розплав в ливарній формі
при литті в кокіль, а також перспективність проведення подальших
досліджень в цьому напрямку.
Після впливу вібрації за результатами металографічного дослідження
на мікроструктурі зразків проявляються лікваційні явища, зокрема у
вигляді присутності вільного кремнію. Найбільш це спостерігається при
вібраційній обробці з частотою 200 Гц. Ліквація проявляється із за
відсутності перемішування розплаву під час вібрації, де час
перемішування рідини в обсязі 1 дм3 повинен становити від 2 хв до 30 хв.

32

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

В результаті досліджень властивостей литого металу, що отриманий за
експериментальною технологією, в порівнянні з металом, який одержаний
за традиційною технологією, встановлений позитивний вплив
застосування вібраційної обробки на механічні властивості сплаву АК7.
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УДК 669.782
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАФІНУВАННЯ
ТЕХНІЧНОГО СИЛІЦІЮ
Т. М. Нестеренко, Д. В. Лобіков
Запорізький національний університет
Приведено результати дослідження технологічних особливостей
рафінування технічного силіцію, отриманого карботермічним способом,
від домішок Алюмінію, Кальцію, Феруму. Визначено оптимальні
технологічні параметри окислювального рафінування технічного силіцію в
умовах АТ «ЗАлК». Після рафінування вихід силіцію вищих марок
збільшується: марки Кр0 на 14−29 %, марки Кр1 на 37−40 %.
Приведены результаты исследования технологических особенностей
рафинирования технического кремния, полученного карботермическим
способом, от примесей алюминия, кальция, железа. Определены
оптимальные
технологические
параметры
окислительного
рафинирования технического кремния в условиях АО «ЗАлК». После
рафинирования выход кремния высших марок увеличивается: марки Кр0 на
14−29 %, марки Кр1 на 37−40 %.
The research results of refining technological features of technical silicon
obtained by a carbothermic method from impurities of Aluminum, Calcium,
Ferum are given. The optimal technological parameters of oxidizing refining of
technical silicon in the JSC «ZAlK» conditions are determined. The output of
higher grade of silicon increases: Kp0 grade by 14–29 %, Kp1 grade by 37–
40 % after refining.
Вступ
Основним промисловим способом виготовлення металургійного
силіцію технічної чистоти (далі технічний силіцій) є пряме відновлення
високоякісної кремнеземвмісної сировини вуглецевим відновником у
руднотермічних печах. Однак науково обгрунтованого режиму
виплавлення силіцію, а саме завантаження і плавлення шихти, не
опрацьовано дотепер. Через необхідність систематичної «опіковки» шихти,
яка спікається та зависає на колошнику, складно здійснити безперервне,
рівномірне і дозоване завантаження шихти у горно печі. Нерівномірність
завантаження шихти і невірне дозування відновника-вуглецю порушують
рівновагу
надходження
та
витрачання
теплоти
під
час
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високотемпературного безперевного процесу відновлення. Внаслідок
таких явищ шихта відновлюється за неоптимальних температурних умов.
Цільовий продукт забруднюється недовідновленими оксидами, що
потрапляють в процес з сировиною, а також новими комплексними
сполуками, що утворюються під час плавлення [1-6]. Так, недовідновлений
оксид кальцію спільно з глиноземом і кремнеземом утворює складні,
тугоплавкі оксиди (шлакову фазу), які погіршують сортність виплавленого
силіцію.
Домішки Алюмінію, Кальцію, Феруму надходять в силіцієвий розплав
під час відновлення металів-домішок із кварциту, золи вуглецевих
відновників і вугільних електродів, також під час обслуговування
руднотермічної печі залізним інструментом.
Ферум добре відновлюється під час виплавлення силіцію, майже
повністю вилучається в силіцієвий розплав [1]. Понад 50 % Алюмінію і
Кальцію вилучаються в силіцієвий розплав, решта їх оксидів
випаровується, залишається недовідновленою і утворює шлак. Ступені
вилучення металів Алюмінію (50−89 %), Кальцію (36−84 %), Феруму
(90−100 %) із шихти в силіцієвий розплав залежать від складу шихтових
матеріалів і умов проведення процесу [4-6].
Постановка задач дослідження
Без додаткового очищення силіцієвого розплаву під час його
виплавлення досягти загального вмісту металів-домішок (Al, Ca, Fe) до
0,5 % неможливо. Тому на іноземних підприємствах, які виготовляють
технічний силіцій, впроваджують нові та вдосконалюють існуючі способи
його рафінування: оброблення газами (Cl2, O2, Ar) або окислювальним
полуменем; флюсами, що містять кремнезем; флюсами у присутності
Оксигену; сухою або вологою плазмою; електронним променем у вакуумі
та ін.
Промислове застосування набув спосіб окислювального рафінування,
який здійснюють продуванням силіцієвого розплаву повітрям в ковші.
Комплексна операція очищення спрямована на зниження вмісту в
технічному силіції Алюмінію, Кальцію, Фосфору, Титану і декількох
інших домішок, а також на повне видалення дрібних і великих включень
шлаку [6,7].
Для підвищення якості технічного силіцію після його очищення в
ковші запропоновано застосовувати додаткову кристалізацію розплаву з
поступовим зниженням температури протягом 6 год [8-10]. В зразках
такого силіцію зафіксовано інтерметалідні включення CaSi2(Al),
FeSi2Ti(Al), FeSi2Al0,5(Сa). Для видалення інтерметалідів пропонуються
кислотні способи обробки силіцієвого порошку.
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Рафінування силіцію в обігріваємих ковшах флюсами із солей лужних
металів (NaCl, Na3AlF6 та ін.) знижує вміст Аl з 0,30–0,45 % до 0,10–0,20
%, Cа − з 0,6–1,0 % до 0,2–0,4 %, а також зменшує кількість шлакових,
оксидних і карбідсиліцієвих включень [6].
Для отримання силіцію підвищеної якості з низькосортної сировини
запропоновано двостадійне оброблення розплавленого силіцію Оксигеном
у присутності флюсу, що містить кремнезем [7,11]. Під час
окислювального рафінування газоповітряну суміш продувають через
пробку спеціальної конструкції, яку встановлено в днищі ковша. На
поверхню силіцію, що рафінують, подають пісок (кремнезем) та інші
компоненти, що утворюють шлак. Для здійснення реакцій між розплавом і
флюсом слід забезпечити інтенсивне перемішування, особливо при
подаванні матеріалів, що утворюють шлак. Перемішування здійснюється
шляхом барботажа газоповітряної суміші (аргон з парами води,
Оксигеном, оксидами Карбону) через днище ковша.
Технологію рафінування технічного силіцію шляхом оброблення
флюсом у присутності Оксигену перевірено в промислових умовах
іноземних підприємств та впроваджують. Впровадження цієї технології
рафінування технічного силіцію на промисловому підприємстві АТ
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (АТ «ЗАлК») потребує
подальшого дослідження та пристосування до умов виробництва.
Завдання дослідження − вивчити особливості окислювального
рафінування технічного силіцію в умовах АТ «ЗАлК» та визначити
оптимальні технологічні параметри процесу очищення від домішок
Алюмінію, Кальцію, Феруму.
Методика проведення експериментів
Для дослідження використано технічний силіцій, який виплавлено в
руднотермічної печі РПО-9 Кр ВТ в умовах АТ «ЗАлК». Силіцій
випускали з печі безперервно в ківш місткістю 950 кг. Ківш футеровано
жароcтійким бетоном фірми LAFARGE REFRACIORIES. В днищі ковша
вмонтовано продувочну фурму. До встановлення під льотку ківш
очищували та розігрівали до температури 1200 °С. Ківш заповнювали
силіцієм нижче верхнього рівня носка не менше, ніж на 0,2 м. З-під льотки
ківш вивозили та встановлювали на спеціальний майданчик для
продування стисненим повітрям і для додавання кварцового флюсу в
заданій кількості. Як рафінувальний флюс використовували кварцовий
пісок марки 2К2О3О3, що містив 0,38 % Fe2O3, 0,31% Al2O3, 0,02 % CaO,
решта SiO2.
Якість силіцію, що випускають з печі, контролювали відбиранням
періодично (для кожного ковша) проб з-під струменя. Масові частки
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металів-домішок (Al, Ca, Fe) у силіції визначали спектральним аналізом за
допомогою кварцового спектрометра ИСП-28. Межа точності вимірювань
у діапазоні масових часток 0,2–2,0 % Fe, 0,10–1,0 % Al, 0,05–1,9 % Ca
складає 0,04−0,08 %, 0,03−0,04 %, 0,03−0,07 % відповідно. Ступінь
очищення рідкого силіцію визначали як величину, що дорівнює різниці
масових часток металу-домішки в силіцієвому розплаві, що випускають з
печі, та в розплаві після рафінування, віднесених до масової частки
металу-домішки в силіції до рафінування. За ступінь очищення рідкого
силіцію приймали середнє арифметичний результат рафінування
силіцієвого розплаву за однакових умов у трьох ковшах.
Термодинамічну можливість перебігу реакції рафінування силіцію від
металів-домішок визначали за негативним значенням зміни вільної енергії
Гіббса [12]. Розрахунки енергії Гіббса виконували за ентропійним
методом, враховуючи фазові перетворення речовин, у межах заданого
інтервалу температур рафінування з використанням електронних таблиць
Microsoft Excel та перевірено на програмі HSC.
Результати досліджень
Для визначення можливості очищення силіцієвого розплаву від
металів-домішок (Al, Ca, Fe), що містяться в ньому, шляхом
окислювального рафінування розглянуто хімічні взаємодії цих металів з
Оксигеном та діоксидом силіцію:
2Al + 1,5О2 = Al2О3,

(1)

Са + 0,5О2 = СаО,

(2)

Fe + 0,5O2 = FeO,

(3)

2Fe + 1,5O2 = Fe2O3,

(4)

3Fe + 2O2 = Fe3O4,

(5)

Si +О2 = SiO2,

(6)

2Al + 1,5SiO2 = 1,5Si +Al2O3,

(7)

2Ca + SiO2 = Si + 2CaO,

(8)

2Fe + SiO2 = Si + 2FeO,

(9)

4FeO + SiO2 = Si + 2Fe2O3.

(10)

За результатами розрахунків термодинамічних характеристик реакцій
(1) – (10) побудовано графічні залежності зміни енергії Гіббса від
температури, які надано на рис.1.
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Рис.1 Залежність зміни енергії Гіббса реакцій (1) – (10) від температури
За даними рис.1 встановлено, що в інтервалі температур від 1073 К до
2073 К Оксиген може бути окислювачем для переведення металів-домішок
із силіцієвого розплаву в оксиди з подальшим їх ошлакуванням та
очищенням силіцієвого розплаву від Al, Ca, Fe. Окислення Феруму
імовірно з утворенням трьох оксидів (FeO, Fe2O3, Fe3O4). Проте в розплаві
можливо окислення Силіцію до SiO2. Діоксид Силіцію не може очищувати
силіцієвий розплав від домішок Феруму і його оксиду FeO. Таким чином,
при одночасній взаємодії силіцієвого розплаву, що містить металидомішки (Al, Ca, Fe), з Оксигеном та діоксидом Силіцію імовірно більш
повне очищення від домішок Al, Ca.
Для проведення дослідження розроблено принципову технологічну
схему ковшового окислювального рафінування технічного силіцію від
металів-домішок в умовах АТ «ЗАлК», яку надано на рис.2.
Експериментально досліджували вплив витрати стисненого повітря,
кількості флюсу, технологічних умов ковшового рафінування розплаву на
якість отриманого силіцію. Як рафінувальний флюс використано
кварцовий пісок, який є інертним до силіцію, добре окислює металидомішки, не містить більш електропозитивних елементів, ніж Силіцій,
добре розчинює неметалеві включення (оксиди металів). Оскільки процес
окислення металів-домішок відбувається на поверхні поділу твердої і
рідкої фаз, внаслідок чого можливо утворення дифузійного шару з оксидів
металів-домішок та уповільнення взаємодій. Тому рафінування проводили
при інтенсивному перемішуванні рідкого силіцію безперервним
продуванням стисненого повітря в ковші протягом тривалого часу.
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Рис.2 Принципова технологічна схема окислювального рафінування
технічного силіцію в умовах АТ «ЗАлК»
Для визначення впливу витрат флюсу та стисненого повітря на
ступінь очищення технічного силіцію від Алюмінію, Кальцію, Феруму
проведена серія дослідів методом повного двох факторного експерименту з
варіюванням першого фактора (витрати стисненого повітря) в межах від
30 м3/год до 48 м3/год, а другого фактора (витрати кварцового флюсу) – в
межах від 0 кг/т до 60 кг/т силіцію.
Експериментально підтверджено, що очищення технічного силіцію
від Феруму під час рафінування шляхом продування стисненим повітрям і
додавання флюсу не відбувається (рис. 3).
Витрати стисненого повітря та флюсу суттєво впливають на ступінь
очищення рідкого силіцію від Алюмінію (рис.4) та Кальцію (рис.5).
Регресійні рівняння, які описують вплив витрати стисненого повітря
(х1, м3/год) та кількості кварцового флюсу (х2, кг/т) на ступінь очищення
силіцієвого розплаву від домішки Алюмінію (Y(Al), %) та Кальцію (Y(Са),
%), обчислені за допомогою програми MathCAD, мають такий вид:
YAl  196,117  12,535x1  1,493x 2  3,571  103 x1x 2  0,161x12  0,024x 22 ,

(11)

YCa   3,79  5,013x1  0,396x 2  1,369 104 x1x 2  0,072x12  7,485 10-3 x 22 .

(12)

За отриманими даними встановлено, що повнота очищення технічного
силіцію від металів-домішок (Al та Ca) залежить від певного співвідношен-
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Рис.3 Вплив витрати флюсу та стисненого повітря на масову частку
домішки Феруму в силіції до та після рафінування: а − 30 м3/год;
б − 36 м3/год; в − 42 м3/год; г − 48 м3/год
ня між витратами флюсу і стисненого повітря. Так, очищення технічного
силіцію від Al на 77,6 % і на 92,8 % від Ca досягається при кількості флюсу
20 кг/т та витраті стисненого повітря 36 м3/год. Проте підвищення витрати
флюсу спричинює ошлаковування ковша.
За допомогою побудованих регресійних моделей ступенів очищення
силіцію від домішок Алюмінію та Кальцію визначено оптимальні витрати
стисненого повітря 36−42 м3/год, кварцового флюсу 25−35 кг/т.
Результати окислювального рафінування силіцієвого розплаву за
температури 1500 °С в ковші з визначенням розподілу марок технічного
силіцію наведено в табл. 1.
Таблиця 1 Розподіл марок силіцію залежно від умов рафінування
Кількість марок силіцію залежно від витрати стисненого повітря
(м3/год) при однакових витратах флюсу, %
Марка
силі30
36
42
48
цію почат- кінце- почат- кінце- почат- кінце- почат- кінцекова
ва
кова
ва
кова
ва
кова
ва
Кр0
−
14,3
−
28,6
−
28,6
−
−
Кр1
14,3
71,4
−
71,4
14,3
51,1
−
42,9
Кр2
71,4
14,3
85,7
−
71,4
14,3
42,9
57,1
Кр3
14,3
−
14,3
−
14,3
−
57,1
−
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Рис.4 Вплив витрати стисненого повітря та кількості флюсу на ступінь
очищення силіцію від Алюмінію

Рис.5 Вплив витрати стисненого повітря та кількості флюсу на ступінь
очищення силіцію від Кальцію
Експериментально підтверджено та за даними табл. 1 встановлено, що
окислювальне рафінування силіцієвого розплаву з донним продуванням
стисненого повітря і додавання флюсу є ефективним і дозволяє збільшити
вихід силіцію марки Кр0 на 14–29 %, марки Кр1 − на 37–40 %, підвищити
якість отриманого технічного силіцію.
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Висновки
1. В умовах підприємства АТ «ЗАлК» експериментально підтверджена
ефективність рафінування технічного силіцію, отриманого карботермічним
способом, від металів-домішок шляхом продування стисненого повітря і
додавання кварцового флюсу.
2. Експериментально досліджено вплив витрати стисненого повітря,
кількості флюсу, технологічних умов ковшового рафінування силіцієвого
розплаву на якість отриманого технічного силіцію.
3. Запропоновано
технологічні
параметри
окислювального
рафінування технічного силіцію, які дозволяють знизити масову частку
Кальцію до 0,01−0,34 % і Алюмінію до 0,13−0,50 %.
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УДК 621.74.02:669.01
ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ
ВУГЛЕЦЬКАРБІДОКРЕМНІЄВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРИ
ВИПЛАВЦІ ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНІВ
І.В. Дерев’янко, О.В. Жаданос, С.М. Підгорний
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
Наведено результати термодинамічних розрахунків взаємодії карбіду
кремнію з залізовуглецевим розплавом. За результатами досліднопромислових плавок підтверджено модифікуючий вплив SiC на структуру
чавуну з кулеподібним графітом
Ключові слова: залізовуглецевий розплав, карбід кремнію, чавун,
графіт, модифікуючий ефект.
Приведены
результаты
термодинамических
расчетов
взаимодействия карбида кремния с железоуглеродистым расплавом. По
результатам
опытно-промышленых
плавок
подтверждено
модифицирующее влияние SiC на структуру чугуна с шаровидным
графитом.
Ключевые слова: железоуглеродистий расплав, карбид кремния,
чугун, графит, модифицирующий эффект.
The results of thermodynamical calculations of silicon carbide interaction
with iron-carbon alloy are presented. According to the results of experimentalindustrial meltings the modifying effect of SiC at the cast iron structure with
globular graphite is confirmed.
Key words: iron-carbon alloy, silicon carbide, cast iron, graphite,
modifying effect.
Актуальність дослідження. Високоміцний чавун з кулястим
графітом (ВЧКГ) використовується у багатьох галузях промисловості, все
більше замінюючи вироби з литої або кованої сталі, а також сірого і
ковкого чавуну. Порівняно із сталлю ВЧКГ має більш високе відношення
межі текучості до межі міцності при розтягуванні, рівне 0,7-0,8 (проти
0,50-0,55 для сталі), досить високий модуль пружності, низька чутливість
до концентраторів напруги, підвищена (у 1,5-3,5 разу) циклічна в'язкість —
дозволяють вважати цей конструкційний матеріал дуже перспективним [1].
Особливістю високоміцного чавуну є куляста форма включень
графіту, відносно рівномірно розосередженого в структурі. Кулястої
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форми графіт набуває в результаті обробки розплаву чавуну такими
модифікаторами, як магній, церій та ін. Нині світове виробництво ВЧКГ за
багатьма оцінками перевищує 18-19 млн. тон на рік, а до 2020 року воно
складе близько 25 млн. тонн. У 2015 році доля високоміцного чавуну в
загальному об'ємі чавунних відливок оцінювалася, відповідно, як 35-40% в
США, 50-55% в Японії і 45-50% в країнах ЄС.
Найбільш важливим для досягнення відповідних механічних
властивостей є отримання правильної кулястої форми графіту, формування
якої залежить від ряду чинників (хімічний склад металу, умови
модифікування, температура модифікування, шихтові матеріали та ін.).
Для виробництва високоміцного чавуну доцільно застосовувати
доменні чавуни з найменшою кількістю мікродомішок з урахуванням
вмісту в них марганцю і фосфору. В окремих випадках для чавунів із
спеціальними властивостями доцільно застосовувати синтетичний чавун,
виплавлений в індукційних печах на чистих по домішках шихтових
матеріалах.
Синтетичний чавун, як правило, виплавляють в індукційних печах і
вагранках, використовуючи як металошихту 50-70% ливарного чавуну або
зворотній брухт власного виробництва і 30-50% амортизаційного
сталевого брухту, а для навуглецювання розплаву застосовують графіт,
ливарний або доменний кокс. Для отримання чавуну, стандартного за
вмістом кремнію, його легують феросиліцієм (ДСТУ 4127:2002) марок
ФС20…ФС75. При отриманні напівпродукту для ВЧКГ особлива увага
звертається на вміст сірки (S) в шихтових матеріалах. Вміст сірки в
розплаві перед модифікуванням має бути не більше 0,02% для ВЧ40- 70 і
не більше 0,01% для ВЧ80- 100 [2].
Постановка задачі досліджень. Кафедрою електрометалургії
НМетАУ розроблена технологія виплавки залізовуглецевих сплавів різного
функціонального призначення з використанням в шихті вторинних
матеріалів електротермічних виробництв [3-5], що дозволяє не лише
легувати розплав кремнієм і вуглецем але і задавати певний модифікуючий
ефект.
Матеріал
термооброблений
вуглецьвмісний
електродного
виробництва є обпаленим при високих температурах антрацитом, коксом
або графітом. В результаті нагріву, в структурі якого сталося
впорядкування кристалічної решітки, що робить його більш інертним до
окислювальної атмосфери і активнішим до залізних розплавів.
Введення в розплав карбіду кремнію металургійного, спільно з
матеріалом термообробленим вуглецьвмісним електродного виробництва
і/або графітом, забезпечує достатність процесу навуглецювання,
підвищення концентрації кремнію в розплаві. При цьому підвищується
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графітизуюча здатність чавуну, знижується вміст кисню в шлаку і
зменшується схильність чавуну до відбілу.
Технологія дозволяє виплавляти в індукційних печах залізовуглецеві
сплави різного функціонального призначення, що вимагають легування
розплаву кремнієм і вуглецем з низьким вмістом мікродомішок і сірки це
важливо при виробництві синтетичних високоміцних чавунів з кулястим
графітом.
У високоміцному чавуні сірка, як правило, видаляється завдяки
присадці глобуляризуючих елементів, але, незважаючи на це, початковий
вміст сірки має досить важливе практичне значення. З одного боку, вміст
сірки робить негативний вплив на механічні властивості, а з іншої утруднює процес модифікування. На думку більшості дослідників, низький
початковий вміст сірки є найважливішою умовою отримання високих
показників властивостей у відливаннях з ВЧКГ.
Аналіз термодинаміки реакцій взаємодії карбіду кремнію із
залізовуглецевим розплавом
У технології плавки використовується властивість карбіду кремнію
(SiC), при взаємодії з рідким металом, розчинятися з асиміляцією кремнію
і вуглецю в розплав, причому реакція починає протікати при температурах,
нижче температури плавлення металу [6]:
SiC  Fep  Si Fe  C Fe

(1)

Термодинамічна вірогідність взаємодії SiC з рідким залізом з
розчиненням кремнію і вуглецю в ньому з утворенням 1%-вих розчинів
може бути оцінена по сумарній реакції:
SiC  Si p  Cгр

GTO  100600  34,9  T , Дж/моль;

(2)

Si p  Si(1% й р  нвFe ) ,
GTO  119130  25,46  T , Дж/моль;

(3)

Cгр  С(1% й р  нвFe ) ,
GTO  22600  42,30  T , Дж/моль;

(4)

SiC  Si Fe  C Fe ,
GTO  4070  102,66  T , Дж/моль;

(5)
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Вільний вуглець розчиняється в рідкому залізі по ендотермічній
реакції:
CB  С(1% й р  нвFe ) ;
GTO  22600  42,3  T , Дж/моль;

(6)

Кремній, що перейшов в метал, взаємодіє з киснем розплаву і
оксидами заліза, що сприяє підвищенню температури і прискорює
розплавлення металобрухту:

Si  2O  SiO2 ,
GTO  582830  219,3  T , Дж/моль;
lg( aSi  aO 
 30371
2
lg K Si 
 lg( Si   f Si  O f[O2 ] ) 
 11,46 ;
aSiO2
T

(7)

Si  2(FeO)  SiO2   2[Fe], Дж/моль;
GTO  282230  121,13  T , Дж/моль;
lg( aSi  aFeO  )
 14775
lg K Si 
 lg(( FeO )2  f (2FeO )  Si   f Si ) 
 6,34
aSiO2
T

(8)

З асиміляцією кремнію і вуглецю металом одночасно відбувається
відновлення оксидів заліза, що містяться в шлаку і утворилися при
плавленні шихти, це сприяє формуванню розсипчастих шлаків в період
плавки і зниженню загального вигару елементів.
Швидкість розчинення часток карбіду кремнію визначали з
використанням другого закону Фіка для стаціонарних умов в сферичних
координатах:
 2c
c
 (2 / R)  ( )  0
2
R
R

(8)

де R - відстань від центру включення (частки SiC), що має радіус r, до
деякої точки в розплаві з концентрацією с.
Процес розчинення зерен карбіду кремнію проходить дуже швидко
(впродовж 1-2 хвилин) при температурі 1250 0С, при цьому кремній
утворює із залізом розчин, у зв'язку з чим, вуглець, що продифундував,
виділяється у вигляді вторинного графіту, оскільки кремній є
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графітизуючим елементом. Ця властивість карбіду кремнію впливає на
збільшення числа зародків графіту і забезпечує отримання
дрібнодисперсного рівномірно розподіленого графіту в металевій основі та
на зниження температури евтектичного переохолодження чавуну, що
покращує графітизуючі властивості синтетичного чавуну і підвищує його
механічні властивості.
Відмічено, що при модифікуванні чавуну феросиліцієм (ФС75),
кількість евтектичних часток, що утворюються в розплаві, в 5-8 разів
менше, а температура евтектичного переохолодження чавуну в 2-3 рази
вища, ніж при введенні в розплав карбіду кремнію [7]. Властивість карбіду
кремнію впливати на структуру графіту дозволяє застосовувати його для
предмодифікуючої обробки синтетичних та напівсинтетичних чавунів.
Аналіз результатів досліджень. Дослідні плавки по отриманню
синтетичного чавуну з використанням у складі шихти сумішей з
вуглецькарбідкремнієвих матеріалів (СSiC - сумішей) в індукційних печах
промислової частоти, середньої частоти і високої частоти підтвердили
ефективність цього способу. При цьому найкращі результати по засвоєнню
компонентів (92-96% по «Si» і 85-92% по «С») із складу суміші були
отримані на печах промислової частоти, що обумовлено високою
інтенсивністю електромагнітного перемішування розплаву в печі.
В ході проведення серії дослідно-промислових плавок на середньо
частотних печах (INDUCTOTHERM) і печах промислової частоти (ВВС)
було відмічено, що дослідні плавки проходили відповідно до НТД
підприємств. Хімічний склад і структура отриманого металу відповідає
заданим ТП, ТУ і ДСТУ.
Металографічний аналіз металу дослідних плавок показав що
структура металу у відливках що містять 3,6-3,9%, С і 2,4-2,6% Si
представлена
ферито-перлітною
П6(Ф94)
структурою
з
дрібнодисперсними рівномірно розподіленими включеннями графіту з
розмірами і формою зерна, що відповідає показникам ШГД 15,25 і ШГф
4,5, що підтверджує вплив карбіду кремнію (SiC) на утворення в чавуні
дрібнодисперсного графіту, схильного до глобулярізації (рис. 1).
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Рис. 1 Мікроструктура ЧКГ, плавки: а - порівняльна, б, в - дослідні
Механічні властивості отриманих відливок відповідають вимогам
ДСТУ.
Використання при виплавці чавунів вуглецькарбідокремнієвих
матеріалів дозволяє отримувати відливки по структурі і механічним
властивостям що не поступаються зарубіжним аналогам.
Література
1. Лякишев Н.П. Чугун с шаровидным графитом уникальный конструкционный
материал для изделий ответственного назначения / Н.П. Лякишев, Н.И. Бех, Н.Н.
Александров // Литейное производство.- 2002.- №10.- С. 6-7.
2. Изосимов В.А. Влияние химсостава высокопрочного чугуна на его
механические свойства / В.А. Изосимов, Р.Г. Усманов, М.Н Канафин // Литейное
производство.-2004.- №6.- С. 2-5.
3. Пат. України. 47979 МКИ 7 С21 С5/00. Шихта для виплавки сталі //М.І. Гасик,
В.В. Сербин, О.О. Дерюгін, І.В. Деревянко та інш., опубл. 15.07.02., Бюл. № 7.
4. Пат. України. 40175 МКИ 7 С22 С33/06, 35/00, С21В3/02. Брикет для
виробництва синтетичного чавуну (його варіанти) // М.І. Гасик., А.М. Овчарук, Г.О.
Білай, І.В. Деревянко та інш., опубл. 16.07.01., Бюл. № 6.
5. Выплавка стали в дуговых печах машиностроительного комплекса с заменой
чугуна углеродкарбидкремниевыми брикетами / М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, И.В.
Деревянко, А.Д. Подольчук, А.В. Новиков, Н.Ф. Гимадеев, О.Н. Рахматулина, Н.П.
Рябинкин // Электрометаллургия. – 2006. - №9. C. 2 – 14.
6. Деревянко И.В. Кинетическая модель взаимодействия карбида кремния с
железоуглеродистым расплавом / И.В. Деревянко, А.В. Жаданос, М.И. Гасик //
Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. – № 3. – С.30-32.
7. Karl Immekus. Kosteneinsparungen beim Einsatz von SiC Formulingen im
Kupolofen unter Einbeziehung des Einflusses auf die Eisengualitat / Immekus Karl //
Giesserei-Erfahrungsaustausch-1992.- 36, №2. С. 51-54, 57-60, 65.

48

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

УДК 621.771.252:669.141.24
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВИСОКОМІЦНОГО БУНТОВОГО АРМАТУРНОГО ПРОКАТУ З
ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНОШВИДКІСНИХ ТА ЕНЕРГОСИЛОВИХ РЕЖИМАХ ПРОКАТКИ
В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар, Є.В Парусов, І.М. Чуйко
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України м. Дніпро
В статті наведені результати аналітичних досліджень щодо впливу
початкових умов, режимів деформаційної обробки та термічного
зміцнення на енергосилові параметри безперервної сортової прокатки,
структурний стан і механічні властивості при виробництві
високоміцного бунтового арматурного прокату з високовуглецевих марок
сталей.
В статье приведены результаты аналитических исследований
влияния начальных условий, режимов деформационной обработки и
термического упрочнения на энергосиловые параметры непрерывной
сортовой прокатки, структурное состояние и механические свойства при
производстве высокопрочного бунтового арматурного проката из
высокоуглеродистых марок сталей.
The article presents the results of analytical studies of the influence of
initial conditions, modes of deformation processing and thermal hardening on
the energy-force parameters of continuous long rolling, structural state and
mechanical properties in the production of high-strength rebound reinforcing
bars from high-carbon steels.
Металургійна промисловість в усіх країнах світу є основним
споживачем енергії. Вона витрачає близько 30 % всієї енергії, яка
використовується промисловістю [1, 2]. Тому важливе значення має більш
економна витрата енергії та раціональне її використання в металургії. Слід
відзначити, що питома витрата енергії на процеси металургійної плавки за
останні роки скоротилася, питома витрата електроенергії на процеси
гарячої та холодної обробки тиском зросла. Це обумовлено збільшенням
робочих швидкостей прокатки та підвищенням ступеню механізації й
автоматизації процесів, в тому числі допоміжних. При цьому витрата
енергії на одиничних агрегатах зросла в більшій мірі ніж зросло
виробництво продукції.
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В таких умовах при оптимізації технологічного процесу прокатки
наряду з критеріями підвищення продуктивності прокатного стану та
якості готової продукції все більше значення отримує критерій
мінімальних енергетичних витрат. Урахування цього фактору в цілому
змінює уявлення про параметри технологічного процесу, наприклад, по
температурі нагріву вихідної заготовки, раціональних з точки зору витрат
електроенергії, швидкостях прокатки, режимів деформування та
післядеформаційного охолодження, складу та характеристиках обладнання
прокатного стану тощо.
Безперервна прокатка – основний спосіб отримання масової
металопродукції: сорту, катанки, штаб, листів, дроту та інш. При цьому
забезпечуються найбільш повне використання ресурсу пластичності
матеріалу, зниження витрати металу, високі швидкості прокатки і
можливість повної автоматизації процесу, що сприяє росту
продуктивності. В якості інструменту аналітичного дослідження
енергосилових, температурних, деформаційно-швидкісних параметрів
прокатки на безперервному сортовому стані та післядеформаційного
охолодження готового прокату необхідна математична модель, яка
ураховує специфіку компоновки його основного й допоміжного
технологічного обладнання, технічні характеристики його основних
агрегатів, розмірний та марочний сортамент металопродукції, що
прокатується та інші технологічні фактори. Використання такої
математичної моделі дозволяє прогнозувати температурні, деформаційношвидкісні та енергосилові режими прокатки при будівництві нових та
реконструкції існуючих прокатних станів.
Одним з основних споживачів арматурного прокату традиційно є
будівельна індустрія. На металургійних підприємствах постійно
удосконалюються технології виробництва арматурного прокату, що
дозволяє задовольняти зростаючі вимоги будівельників та поліпшувати
його властивості [3-12]. За способом застосування арматурний прокат для
залізобетонних конструкцій поділяють на звичайний (ненапружений) і
попередньо напружений. Чисельні дослідження [3, 4, 6, 8, 13] показали, що
в залізобетонних конструкціях (без попереднього напруження) ефективно
використовують арматурний прокат з границею плинності не більше
500 Н/мм2. Високоміцний арматурний прокат з границею плинності понад
600 Н/мм2 застосовується для виготовлення попередньо напружених
залізобетонних (ПНЗ) конструкцій відповідального призначення
(перекриття будівель, прольотні будови, опори мостів, залізобетонні палі,
опори ЛЕП, залізобетонні шпали, щогли освітлення, теле- і радіовежі
тощо) [3-12]. Відмінною особливістю високоміцного арматурного прокату
є високий рівень міцності у поєднанні з достатніми пластичними
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показниками, а також жорсткі вимоги споживачів, які пред‘являються до
експлуатаційних характеристик готових виробів. Світові тенденції в
області досягнення високоміцного стану сталі характеризуються пошуком
ефективного поєднання технологічних способів обробки прокату з метою
керованого впливу на структуру металу [14, 15].
Одним з найпоширених способів підвищення класу міцності
арматурного прокату є його термічне зміцнення в потоці технологічних
ліній, витрати на яке не перевищують 1,0-1,5 % від собівартості
виготовлення гарячекатаного прокату [4-11, 16].
Арматурний прокат в бунтах діаметром 6-16 мм виготовляється на
сучасних безперервних дротових станах України (типу 150)
металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривій Ріг» (АМКР),
Макіївського філіалу Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ),
сортопрокатно-дротовому стані 400/200 Дніпровського металургійного
комбінату (ДМК м. Кам‘янське) та дрібносортно-дротовому стані 250/1506 АМКР, обладнаних установками термомеханічного зміцнення, на яких
прокат охолоджується з середньомасовою швидкістю 250 С/с і більше
[14]. Також треба відзначити, що в країнах СНД такий прокат
виготовляють на безперервних дрібносортно-дротових (стани типу 320/150
Молдавського металургійного заводу (ММЗ), металургійного заводу
«Амурсталь» та інш.) чи на дротових (стани типу 150 Білоруського
металургійного заводу (БМЗ), Білорецького металургійного комбінату
(БМК) та інш.). При цьому треба відзначити, що обладнання та розміри
дротової лінії стану 320/150 ММЗ мають ряд беззаперечних переваг у
порівнянні з обладнанням станів «150-1» та 250/150-6 АМКР, стану 150
ЄМЗ та БМК та стану 320/150 заводу «Амурсталь». Найбільш потрібними
в будівництві [3, 13] є наступні профілі бунтового арматурного прокату
№№8, 10 та 12. Тому було визначено щодо виконання досліджень обрано
періодичні профілі арматурного прокату в бунтах №8 та №12, як найбільш
представницькі.
Аналіз впливу зміни початкових умов, режимів температурношвидкістних
параметрів
сортової
прокатки
та
подальшого
післядеформаційного охолодження розкатів на енергосилові параметри та
ефективність виробництва арматурного прокату в бунтах виконали за
допомогою комп'ютерних програм «TermoLab», які були розроблені та
перевірені раніше в Інституті чорної металургії [1, 2, 17-19]:
 температурних, деформаційних і енергосилових параметрів
гарячої прокатки та післядеформаційного охолодження сортового прокату;
 структури та механічних властивостей сортового прокату.
Зазначені комп'ютерні програми були адаптовані до умов
дрібносортно-дротового стану 320/150 ВАТ «ММЗ». Розрахунок
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енергосилових параметрів прокатки арматурного прокату періодичного
профілю №№8 та 12 в бунтах виконували згідно з таблицями калібровок
при виробництві цих профілерозмірів.
Згідно з діючою на стані технологією [20] прокатка бунтового
арматурного прокату періодичного профілю №№8 та 12 відбувається із
заготовок перерізом 125х125 мм з високовуглецевої сталі (вміст вуглецю
від 0,8 до 0,9 %), які нагрівають до температур, що забезпечують
отримання температури на вході у першу кліть стана 1100 оС (температура
вихідної заготовки, яка прийнята в якості базової). Виходячи з цього, під
час досліджень впливу температури вихідних заготовок на потужність
прокатки діапазон змінення температури складав від 900 до 1200 оС для
всіх указаних типорозмірів профілів. Безперервний дрібносортно-дротовий
двонитковий стан 320/150 ВАТ «ММЗ» складається з 21 робочої кліті дуо
сортової лінії та 12 клітей дротової лінії. Кліті встановлені послідовно в
п'ять груп: чорнову (10 клітей: А, В та №№1-8), проміжну (6 клітей: №№914), чистову дрібносортну (5 клітей: №№15-19), підготовчу дротову (2
кліті: С та D) і чистового 10-ти клітьового блоку (кліті №№21-30).
Вихідною заготовкою для прокатки в дротовому блоці служить підкат
круглого перерізу діаметром 17,4; 18,5 і 19,2 мм. У зв‘язку з цим розкат
діаметром 22 мм, який надходить з кліті № 12, обтискається в клітях C та D
до необхідного розміру. Стан забезпечений пристроями для регульованого
охолодження та термічного зміцнення прокату, механізованими лініями
упаковки прутків і бунтів, обладнаний сучасними багаторівневими
системами автоматизованого регулювання і управлінням технологічними
агрегатами і механізмами, системами діагностики й контролю технічного
стану агрегатів.
При цьому швидкість прокатки в середьому складає: 44,5 м/с – для
бунтового арматурного прокату періодичного профілю №8; 17,7 м/с – для
бунтового арматурного прокату періодичного профілю №12. Під час
досліджень впливу швидкості прокатки на потужність прокатки діапазон
змінення швидкості складав: від 30 до 60 м/с – для бунтового арматурного
прокату періодичного профілю №8; від 10 до 40 м/с – для бунтового
арматурного прокату періодичного профілю №12.
Аналіз результатів досліджень прокатки бунтового арматурного
прокату періодичного профілю №№8 та 12 з різними температурами
вихідних заготовок та різними швидкостями прокатки показує, що
найбільш проблемними за таких умов будуть робоча кліть D та кліть №23.
В табл.1 та 2 наведені результати розрахунку потужності прокатки (по
відношенню до номінальної потужності головних приводів робочих
клітей) в робочих клітях D та кліті №23.
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Таблиця 1 – Відносна потужність прокатки в кліті D дрібносортнодротового стана 320/150 ММЗ під час прокатки бунтового арматурного
прокату періодичного профілю №№8 та 12
Температура вихідних заготовокТ0, оС
Vпр, м/с
900
1000
1100
1200
Відносна потужність прокатки, N
Бунтовий арматурний прокат періодичного профілю №8
30
0,586
0,555
0,524
0,499
35
0,665
0,625
0,592
0,558
40
0,741
0,699
0,656
0,620
45
0,820
0,772
0,724
0,682
50
0,899
0,845
0,792
0,744
55
0,859
0,808
0,977
0,915
60
0,873
1,059
0,992
0,927
Бунтовий арматурний прокат періодичного профілю №12
10
0,361
0,346
0,335
0,321
15
0,485
0,465
0,442
0,420
20
0,611
0,577
0,546
0,518
25
0,735
0,693
0,651
0,614
30
0,856
0,806
0,758
0,713
35
0,865
0,811
0,983
0,924
40
1,107
1,039
0,975
0,915
Так для кліті D під час прокатки бунтового арматурного прокату
періодичного профілю №8 при температурі вихідної заготовки – 900 оС та
швидкості прокатки – 60 м/с – потужність прокатки перевищує номінальну
(1,059), а при швидкості прокатки – 55 м/с – наближується до номіналу
(0,977); при температурі вихідної заготовки – 1000 оС та швидкостях
прокатки – 60 м/с та 55 м/с – наближується до номіналу (0,992) та (0,915)
відповідно; при температурі вихідної заготовки 1100 оС та швидкості
прокатки 60 м/с – наближується до номіналу (0,927). Під час прокатки
бунтового арматурного прокату періодичного профілю №12 при
температурі вихідних заготовок – 900 оС та швидкості прокатки 40 м/с –
потужність прокатки перевищує номінал (1,107), а при швидкості прокатки
– 35 м/с – наближується до номіналу (0,983); при температурі вихідної
заготовки – 1000 оС та швидкості прокатки – 40 м/с – перевищує номінал
(1,039), а при швидкості прокатки – 35 м/с – наближується до номіналу
(0,924); при температурах вихідної заготовки 1100 та 1200 оС і швидкості
прокатки 40 м/с – наближується до номіналу (0,975) та (0,915) відповідно.
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Таблиця 2 – Відносна потужність прокатки в кліті №23
дрібносортно-дротового стана 320/150 ММЗ під час прокатки бунтового
арматурного прокату періодичного профілю №№8 та 12
Температура вихідних заготовокТ0, оС
900
1000
1100
1200
пр, м/с
Відносна потужність прокатки, N
Бунтовий арматурний прокат періодичного профілю №8
30
0,545
0,522
0,502
0,481
35
0,619
0,591
0,566
0,540
40
0,691
0,659
0,629
0,602
45
0,764
0,729
0,695
0,664
50
0,840
0,800
0,760
0,726
55
0,871
0,828
0,790
0,914
60
0,893
0,853
0,988
0,940
Бунтовий арматурний прокат періодичного профілю №12
10
0,333
0,324
0,316
0,307
15
0,452
0,436
0,419
0,405
20
0,569
0,545
0,521
0,500
25
0,684
0,653
0,624
0,595
30
0,802
0,762
0,728
0,693
35
0,874
0,831
0,793
0,921
40
0,895
1,038
0,984
0,938
Для кліті №23 під час прокатки бунтового арматурного прокату
періодичного профілю №8 при температурі вихідної заготовки – 900 оС та
швидкостях прокатки – 60 та 55 м/с – потужність прокатки наближується
до номіналу (0,988) та (0,914) відповідно; при температурі вихідної
заготовки – 1000 оС та швидкості прокатки – 60 м/с – наближується до
номіналу (0,940). Під час прокатки бунтового арматурного прокату
періодичного профілю №12 при температурі вихідних заготовок – 900 оС
та швидкості прокатки 40 м/с – потужність прокатки перевищує номінал
(1,038), а при швидкості прокатки – 35 м/с – наближується до номіналу
(0,921); при температурах вихідної заготовки 1000 та 1100 оС і швидкості
прокатки 40 м/с – наближується до номіналу (0,984) та (0,938) відповідно.
Інші робочі кліті не накладають обмежень на процес прокатки
круглих профілів вказаних типорозмірів в виді мотків в усьому діапазоні
досліджуваних температур вихідної заготовки та швидкостей прокатки.
Для моделювання процесів структуроутворення та формування
механічних властивостей бунтової арматури періодичних профілів №№ 8
та 12 було обрано наступні сталі: C56D, C70D, C80D та C86D (хімічний
склад згідно вимог EN 16120:2011). Середні значення вмісту базових і
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супутніх хімічних елементів сталей наведено у табл. 3, згідно з даними
якої сталі, що досліджуються, відрізняються лише вмістом вуглецю.
Режими післядеформаційного охолодження бунтового арматурного
прокату періодичних профілів №№ 8 та 12 обрані згідно з потенційно
можливою охолоджувальною здатністю технологічних пристроїв, які
розташовані в потоці безперервного двониткового дрібносортно-дротового
стану 320/150 [20].
Таблиця 3 – Хімічний склад сталей для виробництва термічно
зміцненого бунтового арматурного прокату періодичних профілів № 8 та 12
Марка
Вміст базових хімічних елементів, % (мас.)
сталі

C

Mn

Si

Ni

Cr

Cu

C56D

0,56

0,65

0,20

0,20

0,15

0,25

C70D

0,70

0,65

0,20

0,20

0,15

0,25

C80D

0,80

0,65

0,20

0,20

0,15

0,20

C86D

0,86

0,65

0,20

0,20

0,15

0,20

В табл. 4 наведені розрахункові значення температур самовідпуску
(Тсв) при термічному зміцненні арматурної сталі в залежності від
швидкості прокатки за умов постійності обраних параметрів режиму
охолодження. Виходячи зі схеми розташування, технологічних відстаней
(нульова секція й секції № 1-6), довжини секції (∼ 4,3 м) та потенційних
можливостей охолоджувальних пристроїв у табл. 5 наведено розрахунки
тривалості водяного охолодження арматурного прокату для різних
швидкостей прокатки.
Таблиця 4 – Розрахунок температури самовідпуску арматурного
прокату згідно до потенційних можливостей діючих охолоджувальних
пристроїв
Номер
Vпр., м/с
профілю
10
20
30
40
50
60
о
Tсв., С
8
433
554
636
634
12
415
577
549
639
-
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Таблиця 5 – Тривалість водяного охолодження арматурного прокату
періодичних профілів №№ 8 та 12 в залежності від швидкості прокатки
Час
Vпр., м/с
*
охолодження
10
20
30
40
50
60
η заг., с
3,00
1,50
1,00
0,75
0,61
0,51
η0, с
0,429
0,214
0,143
0,107
0,087
0,073
η 1-4, с
1,714
0,858
0,571
0,429
0,349
0,291
η 5-6, с
0,857
0,428
0,286
0,214
0,174
0,146

*Примітка: ηзаг – загальний час водяного охолодження; η0 – час охолодження в
нульовій секції; η1-4 – час охолодження в секціях № 1-4; η5-6 – час охолодження в
секціях № 5 та 6

При моделюванні процесів структуроутворення та формування
механічних властивостей для заданих режимів охолодження арматурного
прокату температуру литої заготовки (переріз 125×125 мм) змінювали с
кроком 100 °С в інтервалі 900-1200 °С. Зміну швидкості кінця прокатки
здійснювали у таких інтервалах: профіль № 8 – 30-60 м/с, профілі № 12 –
10-40 м/с. За результатами прогнозного визначення механічних
властивостей належність арматурного прокату профілів № 8 та 12 до
класів міцності А800 та А1000 визначали згідно з вимогами ДСТУ
3760:2006 (клас А800: ζв = 1000 Н/мм2, ζ0,2 = 800 Н/мм2, δ5 = 8 %; клас
А1000: ζв = 1250 Н/мм2, ζ0,2 = 1000 Н/мм2, δ5 = 7 %). Результати
прогнозного моделювання процесу формування структури та механічних
властивостей арматурного прокату після термічного зміцнення в потоці
прокатного стану виводяться на екран монітору у вигляді
термокінетіческої діаграми розпаду аустеніту та таблиць вмісту хімічних
елементів у складі сталі, розрахованих механічних властивостей,
температур самовідпуску на різних відрізках лінії водяного охолодження,
кількісний склад отриманих структур. На рисунку, в якості приклада,
наведено результати розрахунку мікроструктурного стану та механічних
властивостей бунтового арматурного прокату №12 зі сталі марки C86D
після водяного охолодження в умовах дрібносортно-дротового стану
320/150 ВАТ «ММЗ». Для бунтового арматурного прокату №№8 та 12,
виготовлених з марок сталей C56D, C70D, C80D та C86D в залежності від
початкових умов нагрівання, швидкості прокатки та режимів термічного
зміцнення проведені розрахунки формування структурного стану та
механічних властивостей в такому металопрокаті.
Аналіз отриманих результатів для арматурних профілів № 8 та 12 зі
сталей C56D, C70D, C80D та C86D при різних температурах нагрівання
литої заготовки та швидкостях гарячої прокатки свідчить про те, що при
максимально припустимій охолоджувальній здатності технологічних
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пристроїв у деяких випадках механічні властивості арматурної сталі не
відповідають вимогам ДСТУ 3760:2006 для класів міцності А800 та А1000.

Рис.1. Приклад вихідних даних та результати розрахунку формування
структурних складових і механічних властивостей термічно зміцненого
бунтового арматурного прокату №12 з високовуглецевої марки сталі C86D.
З огляду на вище викладене та беручи до уваги результати проведених
розрахунків підходити до вибору ефективних режимів термічного
зміцнення арматурних сталей треба згідно із задачами, які ставляться при
виробництві того чи іншого класу міцності прокату. Для більшості
металургійних підприємств при виробництві бунтового арматурного
прокату існує можливість оперативної зміни параметрів водяного
охолодження (зменшення інтенсивності роботи охолоджувальних
пристроїв та заощаджування витрат води й електричного струму, який
необхідний для подачі води на охолоджувальні пристрої) та отримання
необхідного класу міцності. При цьому головним є розрахунок можливої
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економії енергоносіїв, які необхідно витрачати на нагрівання заготовок до
різних початкових температур з урахуванням припустимих енергосилових
змін потужності гарячої прокатки.
Проведеними розрахунками встановлено, що при заданому режимі
охолодження бунтового арматурного прокату та однакових значеннях
температури нагріву заготовки й швидкості прокатки з підвищенням
вмісту вуглецю в сталі показники міцності прокату підвищуються (~ 1020 %), а показники пластичності знижуються (~ 40-50 %). При цьому в
структурі сталі (у порядку збільшення вмісту вуглецю) підвищується
кількість відпущеного мартенситу, а кількість перліту та продуктів, які
утворюються за проміжним механізмом, зменшується.
З підвищенням температури нагріву заготовки при одному й тому ж
значенні швидкості для усіх марок сталі, які досліджуються, є характерним
зниження показників міцності (~ 5-15 %) та підвищення пластичності (~ 520 %). В структурі сталі зменшується частка відпущеного мартенситу та
продуктів проміжного перетворення й одночасно збільшується кількість
перліту.
При підвищенні швидкості прокатки для кожного з профілерозмірів
бунтового арматурного прокату спостерігається зменшення значень
показників міцності (~ 35-45 %) та підвищення пластичності (~ 40-50 %). В
структурі сталі кількість відпущеного мартенситу і продуктів проміжного
перетворення зменшується, а перлітної складової підвищується.
Виявлені
особливості
формування
комплексу
механічних
властивостей будуть враховані при розробці промислових режимів
деформаційно-термічної обробки бунтового арматурного прокату
періодичного профілю в умовах металургійних підприємств.
Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок,
що виробництво термічно зміцненого бунтового арматурного прокату
періодичних профілів № 8 та 12 класів міцності А800 та А1000 зі сталей,
які містять від 0,55 до 0,90 % С, є цілком можливим на існуючому парку
технологічного обладнання більшості металургійних підприємств. При
цьому слід враховувати, що енергосилові параметри гарячої деформації
при виробництві арматурних сталей зазначеного сортаменту по
відношенню до номінальної потужності приводних двигунів не повинні
перевищувати показник N = 0,9.
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УДК 664.2.032.1
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ.
Ю. М. Хмарук, Мурашевська О. С.
Придніпровський державний металургійний коледж
Реферат. У роботі наводиться приклад використання нової
технології виробництва сталі.
Реферат. В работе приводится пример использования новой
технологии производства стали.
Abstract. The paper presents an example of the use of new steel production
technology.
Чорна металургія досягла вражаючих результатів у своєму розвитку,
вирішивши завдання воістину історичного масштабу - забезпечення потреб
світової економіки в чавуні, сталі та прокаті. Природною платою за це є
«парниковий ефект», головним «постачальником» якого є той самий
вуглець.
Велика частина сталі в даний час виробляється на металургійних
заводах повного циклу за традиційною аглококсодоменною технологією,
що вимагає великої кількості витрат ресурсів і електроенергії. Дефіцит
ресурсів спонукає до їх раціонального використання через запровадження
енергозберігаючих технологій, які дозволяють змінити в кращу сторону
екологічні показники, знизити енергоємність, скоротити витрати
виробництва і собівартість сталі. Це може бути досягнуто тільки за умови
об'єднання кількох технологій, відмови від багатоступеневого і переходу
до одностадійного поєднання процесів гібридного характеру.
Провідними металургійними компаніями світу ведуться широкі
наукові і дослідно-конструкторські дослідження з розробки принципово
нової технології виробництва сталі. Науково-виробничим колективом ГК
«ФЕРРО-ТЕХНОЛОДЖI» розроблений і запатентований принципово
новий енерготехнологічний комплекс для отримання сталі за технологією
ORIEN («ore - iron - energy» або «руда - залізо - енергія») [1]. Даний
комплекс об'єднує в єдине ціле підготовку вихідних матеріалів із сировини
природного і техногенного походження, технологію виплавки з первинної
металургійної сировини в електропечі, випуск прокатної продукції, а
також вироблення електричної і теплової енергії з вторинних
енергоресурсів з повним забезпеченням технологічного процесу власною
електроенергією.
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Одним з основних елементів, на яких базується технологія «ORIEN», є
підготовка спеціальних шихтових матеріалів - брикетів синтетичних
композиційних (або брикетів синтикому Fe – C – O).
Найважливіша роль серед залізовмісних матеріалів для брикетування
належить дрібним руд і концентратам, які мають найбільш високий вміст
оксидів заліза. Ефективно в складі брикетів застосовувати вторинні
матеріали, такі як прокатна окалина, магнітна фракція, що утворюється
при сепарації шлаку, відсіви окатишів, пил аспіраційних установок та ін. У
кожному маленькому об‘ємі брикету синтикому працює система «залізовуглець-кисень-флюс», представляючи собою своєрідну міні-доменну піч
всередині сталеплавильного агрегату. Тому найбільш ефективною областю
використання брикетів синтикому стає виробництво сталі в
електродугових печах.
Значний внесок у розвиток брикетування внесли російські вчені та
інженери НіТУ «МИСиС», ТОВ «ЕкоМашГео», Волгоградського
технічного університету, НПМП «Інтермет-Сервіс», ПАТ «Северсталь»,
ВАТ «НЛМК», ЗАТ «Спайдермаш», Уральського інституту металів, СанктПетербурзького державного політехнічного університету та ін.
Фахівці компанії ―ГЕВІТ‖ розробляють технологію автоматичного
виробництва брикетів на базі вібропресу, де дрібнодисперсну сировину
і/або відходи виробництва використовують в агрегатах плавки, для
нормальної роботи яких необхідна шихта з розміром шматка понад 50 мм.
Згідно процесу «ORIEN» подача брикетів синтикому проводиться по
ходу плавки в центральну зону печі, що примикає до електродів. Завдяки
цьому досягається поєднання технологічної зони відновлення заліза і
отримання СО і зони виділення тепла. Відповідно до цього нагрів,
плавлення, і відновлення в композиті відбувається в режимі прямого
дугового нагріву. Це поєднується з величезними температурами, що
перевищують багаторазово температуру плавлення заліза і значною
концентрацією енергії. Сукупність цих факторів зумовлює більш високу
ефективність відновлення в порівнянні з відновленням при непрямому
характері нагріву.
По ходу плавки у ванну вдувається газоподібний кисень, який окисляє
надлишковий вуглець металу з виділенням безпосередньо всередині ванни
теплової енергії в кількості приблизно 2,9 кВт/год на 1 кг вуглецю. Це
тепло практично повністю засвоюється рідкої ванній і витрачається на
розплавлення
частини
брикетів
синтикому,
що
залишилася
нерозплавленою, відновлення заліза і підігрів металу. Вуглець в даному
випадку крім ролі відновника виконує і роль додаткового енергоносія та
джерела тепла.
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Перевагою процесу «ORIEN» є виключно висока швидкість взаємодії
вуглецю з рідкими оксидами заліза, що носить ендотермічний характер.
Процес відновлення при цьому замість твердофазного стану набуває
рідиннофазного характер. Швидкість останнього перевищує аналогічну
величину при твердофазному відновленні (доменна піч, шахтна піч).
Іншою перевагою варіанту роботи на брикетах синтикому є поділ зони
відновлення і зони окислення (горіння) вуглецю на дві окремі незалежні
області. Перша з них відноситься до місць розташування електродів в печі,
а друга - до металевої ванни, куди стікає залізовуглецевих розплав, що
утворюється в зоні горіння електродів. Цей розплав виконує по
відношенню до ванни роль рідкого навуглецьовувача, створюючи у ванні
запас вуглецю, використовуваного в якості додаткового теплоносія.
Однією з особливостей процесу ORIEN є постійна наявність в зоні горіння
дуг твердих брикетів синтикому. Ці матеріали, виконують роль своєрідних
«холодильників». Вони знижують локальні температури, збільшують
перепад температур між дугами і шихтою, скорочують втрати тепла з
газами, що відходять, знижують пиловиділення з печі.
Таким чином, нова схема виробництва сталі звільняє металургію від
застосування коксу, агломерату, залізорудних окатишів, виплавки чавуну в
доменних печах і отримання сталі в кисневих конверторах. Це створює
необхідні передумови для докорінного поліпшення екології, зниження
енерговитрат, скорочення витрат виробництва сталі та її собівартості, а
також поліпшення якості металопродукції. Безумовно, процес виплавки
сталі у варіанті відмови від аглодоменної схеми отримання чавуну вносить
вирішальний вклад в інновацію чорної металургії, однак цьому повинно
супроводжувати ще ряд факторів інноваційного характеру, які сприяють
цьому процесу, як з позиції технологічної необхідності, так істотно
впливаючи на економіку сталеплавильного виробництва - критерію
ефективності цієї найважливішої ланки в отриманні металопродукції з
чорних металів - основного конструкційного матеріалу сучасної
цивілізації.
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УДК 621.771.25:621.78.001.5
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПРИ ГАРЯЧІЙ НЕСИМЕТРИЧНІЙ СОРТОВІЙ ПРОКАТЦІ
В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар, Інститут чорної
металургії ім. З.І. Некрасова НАН України м. Дніпро
В статті наведені результати досліджень щодо впливу гарячої
несиметричної сортової прокатки на структурний стан, механічні
властивості і експлуатаційні характеристики при виробництві сортового
прокату простої форми з рядової вуглецевої сталі.
В статье приведены результаты исследований влияния горячей
сортовой несимметричной прокатки на структурное состояние,
механические свойства и эксплуатационные характеристики при
производстве сортового проката простой формы из рядовой
углеродистой стали.
The article presents the results of studies of the influence of hot long-run
asymmetrical rolling on the structural state, mechanical properties and
performance characteristics in the manufacture of long products of simple
shapes from ordinary carbon steel.
Підвищення якості готової продукції, а також скорочення витрат на
її виробництво є одним з актуальних напрямків у сучасній металургії.
Сучасні вимоги до виробників полягають в необхідності забезпечення
виробництва готового прокату широкого розмірного і марочного
сортаменту з високим рівнем механічних і службових властивостей при
зниженні енерго-, матеріало- і трудомісткості виробництва. Крім того,
споживачі висувають високі вимоги до точності профілю, станом поверхні
і товарного вигляду.
Безперервна прокатка є основним способом отримання масової
металопродукції: листів, сорту, катанки і ін. Підвищення якісних
характеристик (міцності, пластичності і ін.) стало можливим при
комплексному підході до розробки технологічних режимів виробництва
сортового прокату і катанки на безперервних станах з урахуванням
температурно-швидкісних і деформаційних параметрів, а також умов
формозміни і післядеформаційного охолодження, які безпосередньо
впливають на формування дрібнозернистої мікроструктури під час гарячої
деформації. У той же час в пошуках способів отримання
ультрадрібнозернистої структури сталі і сплавів, яке забезпечує
підвищення міцності сталей при підвищенні або збереженні високих
пластичних властивостей, підвищення корозійної стійкості і ударної
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в'язкості перспективним видається використання специфічних способів
деформаційного впливу – здійснення інтенсивної пластичної деформації
(деформація в умовах високих всебічних тисків): прокатка-пресування,
гідроекструзія, квазігідроекструзія, газоекструзія, несиметрична прокатка
та ін.
Останнім часом у світовій металургії спостерігається тенденція до
реалізації так званих складних випадків прокатки (несиметричних процесів
прокатки). До них слід віднести прокатку в валках нерівного діаметра,
прокатку з різними окружними швидкостями валків, прокатку з різними
умовами тертя на контакті з верхнім і нижнім валками і т.п.
Розглядом питань несиметричних процесів прокатки займаються
досить давно [1], оскільки на практиці не існує «ідеально симетричного»
процесу прокатки. Діаметри валків (а значить і їх окружні швидкості)
завжди різняться хоча б в невеликій мірі.
У практиці прокатного виробництва часто спостерігаються ситуації,
коли умови зовнішнього тертя на верхньому і нижньому валках не
однакові. Є безліч причин, що викликають цю різницю. Наприклад, при
прокатці нагрітих заготовок пічна окалина з їх нижньої сторони легко
обсипається, а на верхній поверхні зберігається протягом декількох
проходів (до кантування).
У всіх випадках, коли коефіцієнти тертя на валках різні, процес
прокатки набуває рис несиметричного процесу. Це знаходить
відображення в нерівності деформаційних параметрів процесу.
Виходячи з вищесказаного, виникає необхідність визначення
основних підходів відносно розробки технологічних рішень, які дозволять
реалізовувати отримання прокату з підвищеним рівнем механічних
властивостей та екплуатаційніх характеристик (міцність і пластичні
властивості, ударна в‘язкість, корозійна стійкість і ін.).
Подібним питанням присвячені роботи українських вчених і
науковців з ближнього зарубіжжя [2-13].
Так, наприклад, автори роботи [14] прийшли до висновку, що
прокатка з різними окружними швидкостями валків дозволяє домогтися
істотного зменшення розмірів зерен за рахунок значних зсувних
деформацій. Результати експериментів по прокатці кременистої стали
показали можливість отримання зерна розміром 10-50 нм. В даному
випадку мова йде про так звану поверхневу нанокристалізацію, яка істотно
змінює механічні та службові властивості матеріалів, а так само підвищує
опір втомі, зносу і корозії.
В роботі [15] показано, що найбільш керованим параметром
несиметричною прокатки є співвідношення лінійних швидкостей валків.
Експериментальні дослідження, проведені в умовах товстолистового стану
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3000 Маріупольського металургійного комбінату, показали, що за
допомогою різних швидкостей валків можна домогтися зниження сили
прокатки на 10 %.
Необхідно підкреслити, що переважна частина досліджень, які
стосуються вивчення несиметричних випадків прокатки, присвячена
виробництву листового прокату.
У той же час слід зазначити, що у випадку сортової прокатки
звичайні показники деформації стають змінними по ширині калібру і
відрізняються для різних елементів профілю. Перш за все, відрізняється
величина абсолютного і відносного обтиску в калібрі. Крім того, важливою
особливістю деформації в калібрах є неодночасність початку обтиснень
всіх елементів перерізу розкату при його вході в калібр.
Що стосується процесу сортової прокатки, в літературі наводяться
окремі відомості про вплив деяких факторів, властивих несиметричного
процесу прокатки, на розмір зерна деформованого металу.
Для моделювання процесу несиметричної сортової прокатки у раніше
розроблену в ІЧМ математичну модель [16, 17] були додані можливості
урахування випадків прокатки у парі валків різного діаметра, прокатки у
парі валків з різного матеріалу, прокатки з одним привідним та одним
непривідним валками, прокатка з різними швидкостями у парі валків і інш.
Розрахунки показали зниження сили прокатки до 10 % при
несиметричному процесі прокатки у порівнянні з звичайним процесом
прокатки. За методикою роботи [18] оцінили деформацію, яка
накопичується при гарячій прокатці із зсувом. Так, при прокатці із зсувом
деформацію можна розкласти на деформацію прокатки і деформацію
зсуву. Для визначення ступеню деформації прокатки в робочій кліті
використовували формулу:
,
(1)
де е – ступінь деформації;
S – площа розкату після деформації, мм2;
S0 – площа розкату до деформації, мм2.
Розрахунок показав, що одинична ступінь деформації при прокатці
становить е = 0,36. Деформацію зсуву розраховували по формулі, яка
використовується при визначенні деформації РККП [19]:
,
(2)
де е – ступінь деформації;
θ – кут каналу при рівноканальному кутовому пресуванні, градус.
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Після спрощення та усереднення деформації, що накопичується,
отримали оцінку середнього значення деформації, що накопичується у
калібрі робочої кліті при зсуві е = 0,14. Таким чином, загальна деформація,
що накопичується буде дорівнювати: е = 0,36 + 0,14 = 0,5, що на 40 %
більш ніж у випадку прокатки без зсуву. Дані оцінювання задовільно
узгоджуються з експериментальними вимірюваннями потужності, яка
споживається двигунами валків робочої кліті [19]. Як відомо, потужність
прямо пропорційна зв‘язана з тиском на робочій інструмент та
деформацією, що накопичується. В роботі [19] встановлена
експериментально різниця потужності, яка споживається складає 30 %, що
на 10 % менш, чим зміна деформації у наших оцінках. Таким чином,
оцінка ступеню деформації, яка виконана розрахунковим шляхом,
різниться на 10 % з експериментально встановленим значенням та є цілком
допустимим з урахуванням того, що для її оцінки скористалися формулою
для розрахунку деформації при РККП.
Дослідження особливостей гарячої несиметричної прокатки (прокатка
із зсувом) в порівнянні з класичною схемою прокатки проводили в умовах
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» при виробництві квадратного профілю.
Матеріалом досліджень були зразки промислового виробництва (квадрат
розміром 12x12 мм з граничними відхиленнями + 0,3/ - 0,5 мм звичайної
точності групи В1 за ДСТУ 4746:2007 або за ГОСТ 2591-2006) після
гарячої деформації рядової вуглецевої сталі марки Ст3сп за ДСТУ
2651:2005 або за ГОСТ 380-2005. Механічні властивості для даного виду
прокату за ДСТУ 4484:2005 або за ГОСТ 535-2005 повинні відповідати
вимогам, наведеним в табл. 1.
Сталь прокатувалася в умовах безперервного дрібносортного стану
ДС 250-1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за технологією, що зазвичай
використовуються при прокатці такої сталі в заводських умовах, і за
технологією несиметричної прокатки (прокатка із зсувом (ПЗ).
Технологічний процес виробництва сортового прокату в умовах усіх
сортових станів ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» передбачає
використання ліній прискореного охолодження готового прокату з рядових
низьковуглецевих марок сталей. Після прокатки за діючою технологією та
за дослідницькою технологією відбирали зразки довжиною 400 мм для
проведення подальших досліджень.
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Таблиця 1 – Механічні властивості сортового і фасонного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості для квадрату 12x12 мм за
ДСТУ 4484: 2005/ГОСТ 535-2005
Марка
сталі

Ст3сп

Механічні властивості
Тимчасовий опір Границя
Відносне
Згинання до
розриванню, ζВ, плинності, видовження, δ5, паралельності сторін в
Н/мм2
ζТ, Н/мм2,
% не менше холод. стані(а –товщина
не менше
зразка, мм;d – діаметр
оправки, мм.)

370-480

245

26

d=а

Для проведення досліджень застосовували такі методи: світлову
мікроскопію, кількісну металографію з використанням аналізатора
Epiquant,
механічні
випробування
для
визначення
твердості,
мікротвердості,
характеристик
міцності
і
пластичності,
рентгеноструктурний аналіз та корозійні випробування.
Рентгеноструктурні дослідження проводили зйомкою зі шліфа в
дифрактометрі ДРОН-3 і апараті УРС-2.0.
Прискоренні корозійні випробування проводили в штучно створених
та контрольованих корозійно-активних середовищах і умовах, що імітують
вплив корозійних факторів при атмосферній корозії [20]. Для протікання
процесів корозії з водневою деполяризацією використовували прискоренні
випробування при повному зануренні зразків, які випробують у кислому
електроліті: 1 Н (0,5 М) розчині H2SO4 у впродовж 72-х годин при
кімнатній температурі. Оцінювання корозійної стійкості зразків, що
досліджувались проводили по зміні маси зразків відповідно з ГОСТ 9. 30885 [20]. При цьому фіксували величину поверхні зразків та час її контакту
з агресивним середовищем.
Втрата маси зразків характеризує фактичну величину корозійного
руйнування металу і вона розраховується по формулі:
,
де m0 – первісна маса зразка (г);
m1 – маса зразка після видалення (г) продуктів корозії;
S – поверхня зразка до випробування (м2).

(3)

Швидкість корозії (К) в г/м2xгод дорівнює:

,
де η – час випробувань (год).

(4)
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При проведенні корозійних випробувань та оцінки корозійної
стійкості по втраті маси зразки до випробувань піддавали шліфуванню,
знежирювали органічними розчинниками (спиртом, ацетоном та інш.). На
кожну експериментальну точку відбирали по 5-7 зразків. Продукти корозії
після завершення корозійних випробувань видаляли за ГОСТ 9.907-83 [21]
механічним засобом м‘якими абразивами (чорнильна та олівцева гумки).
Після видалення продуктів корозії зразки промивали проточною водою,
обробляли спиртом і/або ацетоном, висушували 24 години в ексикаторі та
зважували. Надавали також візуальну оцінку результатів при дослідженні
корозії: наявність та характер поверхневих продуктів корозії (рівномірне,
нерівномірне, виразкові, щільні, пухкі та інш.).
Основні результати досліджень, отримані в роботі, зведені в табл. 2, з
якої випливає наявність суттєвої різниці мікробудови, механічних і
корозійних властивостей сталі, яка була прокатана за звичайною
технологією і з використанням несиметричної прокатки. При гарячій
несиметричній прокатці формується велика кількість дрібнодисперсних
зерен з висококутовими границями і малою щільністю дислокацій (рис.1).

Рис.1. – Мікроструктура зразків зі сталі марки Ст3сп після гарячої
несиметричної прокатки з подальшим прискореним охолодженням водою
Середнє значення щільності дислокацій (ρ, см-2) в зразках, отриманих
при звичайній гарячій сортовій прокатці дорівнювало 1,6x10 10, а в зразках,
які були прокатані при несиметричній прокатці – 0,85x1010. При цьому
середні значення мікропорушень кристалічної гратки (Δа/а, мкрад) в
зразках, які були отримані звичайною прокаткою дорівнювали 0,19, а в
зразках, що отримали несиметричною прокаткою – 0,15. Більш низький
рівень напруженості кристалічної ґратки і сприяє підвищенню
пластичності.
Вимірювання мікротвердості фериту та перліту проводили в
периферійних (середні значення по 20 вимірам в різних зонах – чисельник)
і центральних (середні значення по 10 вимірам в центрі – знаменник)
зонах. Середні значення мікротвердості фериту в зразках, які отримали за
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звичайною технологією дорівнювали на периферійних дільницях –
1560 Н/мм2, а в центральній зоні – 1360 Н/мм2. Середні значення
мікротвердості фериту в зразках, які отримали за способом гарячої
несиметричної прокатки дорівнювали на периферійних дільницях –
1520 Н/мм2, а в центральній зоні – 1580 Н/мм2. Середні значення
мікротвердості перліту в зразках, які отримали за звичайною технологією
дорівнювали на периферійних дільницях – 3170 Н/мм2, а в центральній
зоні – 3150 Н/мм2. Середні значення мікротвердості фериту в зразках, які
отримали за способом гарячої несиметричної прокатки дорівнювали на
периферійних дільницях – 3090 Н/мм2, а в центральній зоні – 3110 Н/мм2.
Мікроструктура зразків, виготовлених зі сталі марки Ст3сп за
звичайною технологією з подальшим прискореним охолодженням водою
та після гарячої несиметричної прокатки з подальшим прискореним
охолодженням водою складається з фериту та перліту. Співвідношення
кількості фериту до кількості перліту в зразках, які отримали за звичайною
технологією дорівнювало 64 % Ф і 36 % П, а в зразках, які отримали за
способом гарячої несиметричної прокатки дорівнювало 75 % Ф до 25 % П.
При визначенні розмірів перліту і фериту методами світлової мікроскопії
використовували стандартну шкалу. Значення розмірів в балах для
центральних зон поперечних зрізів квадрату 12x12 мм, отриманих за
звичайною технологією дорівнювало для зерна фериту – 10 та колоній
перліту – 10. Значення розмірів в балах для центральних зон поперечних
зрізів квадрату 12x12 мм, отриманих за способом гарячої несиметричної
прокатки дорівнювало для зерна фериту – 11 та колоній перліту – 11.
Результати досліджень механічних властивостей та корозійних
випробувань зразків квадрату 12x12 мм зі Ст3сп, що були отримані
звичайною технологією та способом несиметричної прокатки наведені в
табл. 2.
З аналізу даних, наведених в табл. 2 можна відмітити наступне:
1. Не дивлячись на те, що середні значення HRB, ζВ і ζТ в цих зразках
практично не відрізняються, середні показники δ5 вище на 8 % (абс.) або на
~ 27 % (відн.) в зразках, що були прокатані за способом несиметричної
прокатки, ніж в зразках, які були прокатані за технологією звичайної
прокатки.
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Таблиця 2 – Результати досліджень механічних властивостей та
корозійних випробувань зразків квадрату 12x12 мм зі Ст3сп, що були
отримані звичайною та несиметричною прокаткою
Спосіб гарячої прокатки
Характеристика
Звичайна
Несиметрична
прокатка
прокатка
Твердість, НRВ
67
67
Тимчасовий опір
розриванню, ζВ, Н/мм2
435
432
Границя плинності,
ζТ, Н/мм2
313
315
Відносне видовження,
30,0
38,0
δ5, %
Згинання до
паралельності сторін в
холодному стані при
задовільно
задовільно
d=а
Швидкість корозії,
9,0-11,0*
7,3-8,5
2
К, г/м xгод
10,0
7,9
Примітка. * – У чисельнику значення мінімальної і максимальної швидкості корозії; в
знаменнику – середні швидкості корозії.

2. Середні значення мікротвердості фериту на периферійних ділянках
і перліту, як на периферії так і у центрі мало відрізняються у зразках, що
досліджувались. Середнє значення мікротвердості фериту у центрі зразків,
отриманих способом несиметричної прокатки вище на 220 Н/мм2, ніж в
зразках, отриманих звичайною прокаткою.
3. Середній бал зерна фериту та колоній перліту в центрі зразків, що
були прокатані за способом несиметричної прокатки, ніж в зразках, які
були прокатані за технологією звичайної прокатки.
4. За даними рентгеноструктурного аналізу рівень мікропорушень в
зразках, отриманих способом несиметричної прокатки на 21 % та
щільність дислокацій на ~ 46 % нижче, ніж у зразках, отриманих
звичайною прокаткою.
5.
За даними корозійних випробувань вперше встановлено, що
сумарна швидкість корозії в кислому середовищі знижується на 26 % у
зразках, що були прокатані за способом несиметричної прокатки, ніж в
зразках, які були прокатані за технологією звичайної прокатки. Це
обумовлено тим, що зменшення розміру дійсного зерна фериту, внаслідок
чого електрохімічна активність границь його зерен зменшується за
рахунок зниження на них концентрації розчинених в стали домішок
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(кисню, азоту, фосфору та ін.), викликаної в свою чергу, зростанням
протяжності границь. При цьому збільшення кількості перліту в структурі
сталі з 25% (несиметрична прокатка) до 36 % (звичайна прокатка)
підвищує не тільки твердість та властивості міцності, але й корозійну
активність готового прокату.
Таким чином, за допомогою проведених комплексних досліджень
показано, що використання способу гарячої несиметричної сортової
прокатки, формує більш досконалу і однорідну суб- і мікроструктуру
рядової сталі марки Ст3сп після її прокатки й охолодження в сортові
профілі простої форми.
Проведені дослідження показують, що в ході деформації з
використанням способу гарячої несиметричної прокатки утворюється
структура, що відрізняється кількістю дефектів всередині зерна, а також
характеризується наявністю рівноважних висококутових границь зерен, в
той час як прокатка з використанням технології звичайної гарячої сортової
прокатки призводить до формування дрібнодисперсної структури з
великою кількістю дефектів і розвиненими субграницями. Отримані
експериментальні результати показують, що формується аустенітна
структура, яка на різних етапах деформації, характеризується різним
перебігом процесів гарячого зміцнення і знеміцнення.
Висновки.
1. Досліджені закономірності формування структури, механічних
властивостей і експлуатаційних характеристик зразків квадратного
профілю 12x12 мм зі сталі Ст.3сп, отримані під час гарячої несиметричної
сортової прокатки і за звичайною технологією та подальшого
прискореного охолодження.
2. Встановлено, що спосіб гарячої несиметричної сортової прокатки
характеризується великими разовими обтисканнями за прохід, що
викликає значну гарячу деформацію аустеніту і сприяє активному
розвитку рекристалізації. Підтвердженням цього є більші середні значення
мікротвердості фериту в центрі зразків готового прокату, отриманого за
способом гарячої несиметричної сортової прокатки.
3. Визначено підвищення пластичних характеристик у готовому
прокаті, який було отримано за способом гарячої несиметричної сортової
прокатки в порівнянні з прокатом, що були отримані за звичайною
технологією. При цьому показники міцності та твердості знаходяться
приблизно на однаковому рівні.
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4. Оцінка щільності дислокацій за допомогою рентгеноструктурного
методу показала, що під час гарячої несиметричної прокатки фіксується
менша щільність дислокацій внаслідок активного протікання процесів
полігонізації і рекристалізації in-situ в ході деформації.
5. Вперше встановлено, значення швидкості корозії в кислотному
середовищі значно менше у зразках, які були піддані способу гарячої
несиметричної сортової прокатки ніж у зразках, які були піддані звичайної
гарячої сортовій прокатці.
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УДК 621.746.669.131.7
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЧАВУННИХ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ
ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
О.В. Кривик, М.І. Прилуцький
Національний технічний університет України «КПІ», Київ
Досліджено вплив модифікування ультра дисперсними частинками
(УДЧ) на структуру і зносостійкість чавуну для гільз двигунів
внутрішнього згоряння. Встановлено, що легування ферофосфором ФФ16
і наступна обробка чавуна УДЧ карбонітрида титану подрібнює зерно,
подовжує форму графіту в чавуні, при цьому збільшується твердість і
зносостійкість гільз на 20-25% в порівнянні із стійкістю нелегованого і не
модифікованого чавуна.
Исследовано
влияние
модифицирования
ультрадисперсными
частицами (УДЧ) на структуру и износостойкость чугуна для гильз
двигателей внутреннего сгорания. Установлено, что легирование
ферофосфором ФФ16 и последующая обработка чугуна УДЧ
карбонитрида титана измельчают зерно, удлиняют форму графита в
чугуне, при этом увеличивается твѐрдость и износостойкость гильз на
20-25%
по
сравнению
со
стойкостью
нелегированного
и
немодифицированного чугуна.
Influence of modification superdispersed by particles (SDP) on structure
and wear resistance of pig-iron of sleeves of internal combustion engines has
been investigated. It was found that alloying ferrophosphorus FF16 and the
subsequent processing of pig-iron (SDP) carbonitride the titan crush grain,
extend the form of graphite in pig-iron, thus hardness and wear resistance of
sleeves increases for 20-25 % in comparison with stability of not alloyed and
not modified pig-iron.
Одним із нових способів модифікування є введення в розплав
тугоплавких оксидів, нітридів, карбідів, які можуть бути центрами
кристалізації, перешкоджаючи росту структурних складових сплаву,
накопичуючись перед фронтом зростаючих кристалів. Застосування
ультрадисперсних частинок(УДЧ) в якості модфікаторів посилює дію
таких елементів, як кальцій, магній, РЗМ, як подрібнювачів структури.
Виходячи з цього оброблення розплаву УДЧ тугоплавких порошків є
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резервом покращення властивостей сплавів в порівнянні зі стандартною
технологією модифікування.
Відомо, що підвищення вмісту фосфору в чавуні призводить до
утворення фосфідної сітки, що суттєво впливає на зносостійкість гільз. Для
підвищення зносостійкості чавунних гільз при одночасній стабілізації їх
механічних якостей використовували легування сплаву ферофосфором і
обробку його модифікаторами на нікелевій, феросилікокальцевій або
феросиліцієвій основі зі вмістом 10-12 % УДЧ карбонітриду титана.
Чавун складу: 3,1-3,45 % С, 1,7-2,5% Si, 0,7-1,1 % Mn, 0,25-0,45 Cr,
0,15% Ni, 0,10% S, 0,2% P виплавляли в індукційній печі ємністю 30 тонн з
кислою футерівкою. Температуру метала в печі контролювали термопарою
занурення ПР 30/6. В якості шихти використовували ливарні і передільні
чавуни, відходи власного виробництва та лігатуру.
В печі ІЧТМ-10 проводили легування чавуну ферофосфором та
модифікували УДЧ карбонітриду титана на основі нікеля.
Сплав доводили до заданого хімічного складу і температури,
випускали в проміжний ковш, потім розливали в роздаточні ковші.
За другим варіантом спочатку у печі ІЧТМ 10 рідкий чавун легували
ферофосфором марки ФФ-16 у вигляді кусків розміром 10-30 мм, потім в
роздаточному ковші модифікували УДЧ карбонітриду титану на основі
нікеля у вигляді роздроблених частинок або УДЧ карбонітрида титану на
основі феросиліцію (або феросилікобарію) у вигляді порошкоподібної
модифікованої суміші, яку вводили безпосердньо в струмінь рідкого
чавуну.
Для вивчення механічних якостей з відлитих в металічні кокілі гільз
вирізали темплети (рис.1). для зразків на механічні випробування і
дослідження мікроструктури чавуну: одні відповідали товстому торцю(1-1
або 2-1), інші тонкому (1-2 або 2-2). Характеристики складових
мікроструктури (тип перліту і його дисперсність; тип, форма та розмір
графіту) визначали відповідно до ГОСТ 3443-87. [4] Випробовування
зразків на зносостійкість проводили на машині тертя ІМ-6 за схемою дискколодочка із застосуванням спеціального вузла навантаження. Зразки
вирізалися з виливок гільз товщиною до 15 мм. Робоча частина зразка 10х2
мм. Контртілом слугував диск діаметром 50 мм і завтовшки 10мм із сталі
45, загартований на
HRC 45-48. Досліди проводилися в водному
середовищі при частоті обертів диску 250 об/хв та при тиску в зоні
контакту 1,5 Мпа. Глибину зношування зразка заміряли та визначали
зносостійкість в мм за одиницю часу (год).
Однією з основних задач даної роботи було встановити оптимальну
кількість модифікатора, який забезпечує отримання бажаної структури і
максимальної твердості матриці.
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Рис. 1. Схема вирізання зразка.
Досліди мікроструктури показали, що по мірі збільшення присадки
модифікатора відбуваються деякі зміни форми включення графіту (рис.2),
а саме: при введенні до 0,12 % модифікатора – форма включень графіту
стає близькою гніздоподібної (ГФ 4); при введенні до 0,2 % модифікатора
спостерігається зміна форми графіту та поява подовження пластин.

Вихідний чавун

Вихідний чавун

0,22% Р

0,12% модифікатора

0,35% Р

0.22% модифікатора

0,40% модифікатора

0.55% P

Рис. 2. Вплив УДЧ карбонітриду титану та ферофосфору на форму
графіту (Х100)
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При введенні модифікатора більше 0,2 % включення графіту
набувають пластинчастої форми , збільшується довжина включень графіту.
Настає ефект перемодифікування.
З
метою зменшення витрат
модифікатора та підвищення твердості матриці чавуна ферофосфор
вводили в кількості до 0,6 %. Встановлено, що при введенні ферофосфора
графітні включення змінюють форму та збільшується довжина пластин
графіту.
Так при вмісті 0,55 % фосфору спостерігається збільшення довжини
пластин графіту до 150 мкм. Хоча форма графітних включень змінюється
значно менше ніж при веденні УДЧ. Включення графіту набувають
пластинчасту завихрену форму.
Оцінку кількості перліту та фериту проводили за середньою площею
(в %), зайнятою цими фазами на мікрошліфах (рис. 3). Вміст перліту
досягає в середньому 85 %, вміст фериту відповідно 15 %.

Рис. 3. Вплив УДЧ карбонітриду титана та фосфору на структуру
чавуну(X100)
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Дисперсність перлітної складової коливається в рамках від Пд 5 до
Пд10. Причому, розмір зерна суттєво зменшується при введенні УДЧ.
Твердість чавуну підвищується зі збільшенням вводу в метал
вибраних добавок. Твердість чавуну без вводу ферофосфору та
модифікуваня УДЧ карбонітриду титану складала НВ 220, а при легуванні
1,6-1,8% ферофосфору та вводі 0,12-0,30% модифікатора, що містить 12 %
карбонітриду титану складала НВ 260-270. Твердість матриці сплаву
підвищується від HRC 40 до HRC 45, що надзвичайно важливо для
деталей, що працюють в умовах тертя.
Результати проведених дослідів (табл.1) показують, що вміст
хімічних елементів в чавуні відповідає технічним умовам на гільзи
практично за всіма показниками, за виключенням проби № 1, де
спостерігається незначна відмінність.
Таблиця 1 - Хімічний склад досліджуваних чавунів
Вміст елементів, % (мас. частка)
Проби
Мn
Сr
Сu
Ni
Р
S
С
Si
ТУ 3.1-3.45 1,7 - 2,5 0,7-1,1 0,25-0,45 0,1 0,15 0,2 0.12
1
2
3
4

3,4
1,85
0,4
0,40
0,3 0,18 0,55 0.11
3,15
1,88
0,4
0,40
0,4
...
0,57 0,12
3,28
1,95
0,4
0,30
0,32 0,25 0,60 0.12
3,18
2,5
0,6
0,30
0,51 0.29 0,70 0.07
Встановлено, що зносостійкість чавуну серійної гільзи не перевищує
0,35 мм/год, а зносостійкість чавуну легованого фосфором та обробленого
УДЧ карбідів титану, значно вища та складає 0,26 мм/год.
Результати аналізу якості промислової партії деталей «Гільза
циліндру», показують, що стійкість гільз підвищується на 20-25 % в
порівнянні зі стійкістю гільз нелегованого та немодифікованого чавуну.
Підвищення твердості і зносостійкості виливок дає можливість виключати
операцію термічної обробки гільз і таким чином знизити собівартість
продукції.
Література:
1. В.М. Воздвиженский Литейные сплавы и технология их плавления в
машиностроении [Текст]/ В.М. Воздвиженский, В.А. Грачев, В.В. Спасский. - М.:
Машиностроение , 1984. - 432 с.
2. В.А. Васильев Повышение износостойкости чугунных отливок [Текст]/ В.А.
Васильев, Е.Д. Демьянов Улучшение качества чугунного литья. - Саратов. Саратовский
университет, 1978. - 87 с.
3. Д.Ф. Чернега Технологія дисперсного зміцнення алюмінієвих сплавів нітрид
ними частинками [Текст]/ Д.Ф. Чернега, М.І. Прилуцький, К.В. Михаликов, В.Г
Могилатенко Наукові вісті НТУУ «КПІ», 1998., № 3. - 85 – 90c.

78

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

УДК 669.184
ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ ВЕРХНЕЙ
КИСЛОРОДНОЙ ФУРМЫ С КОЛЬЦЕВЫМ СОПЛОМ
С.И. Семыкин, Т. С. Голуб, С. А. Дудченко, В.В. Вакульчук
Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины, Днепр,
Украина
Наведено результати досліджень на фізичній моделі кисневого
конвертеру характеру взаємодії газових струменів під час продування
зверху рідини через кільцеве сопло, які були зіставлені з продувками через
одно- й чотирьохсоплові наконечники. Показано, що продувка через
кільцеве сопло характеризується, з одного боку, високими динамічним
напором струменя й глибиною лунки впровадження в рідину, як
«жорсткий» струмінь, що ближче до роботи односоплового наконечника,
а з іншого боку-меншою величиною втрат рідини через виноси, що ближче
до роботи багатосоплового наконечника. На практиці внаслідок більш
глибокого впровадження струменя в рідку ванну очікується підвищення
ступеня окислення вуглецю.
Приведены результаты исследований на физической модели
кислородного конвертера характера взаимодействия газовых струй при
продувке сверху жидкости через кольцевое сопло, которые были
сопоставлены с продувками через одно- и четырехсопловые наконечники.
Показано то, что продувка через кольцевое сопло характеризуется, с
одной стороны, высоким динамическим напором струи и глубиной лунки
внедрения в жидкость, как «жесткая» струя, что ближе к работе
односоплового наконечника, а с другой стороны- меньшей величиной
потерь жидкости по причине выносов, что ближе к работе
многосоплового наконечника. На практике вследствие более глубокого
внедрения струи в жидкую ванну ожидается повышение степени
окисления углерода.
The results of studies of the nature of the interaction of gas jets at top
blowing of liquid through an annular nozzle on the physical model of the oxygen
converter are given in comparison with blowing through one- and four-nozzles.
It is shown that blowing through an annular nozzle is characterized, on the one
hand, by high dynamic pressure of the jet and depth of penetration into the
liquid, as a “hard” jet, that is closer to the work of single-nozzle tip, and on the
other hand, by a smaller amount of fluid loss due to spatter, that is closer to the
work of multi-nozzle tip. In practice, since the deeper introduction of the jet into
the liquid bath, an increase in the degree of carbon oxidation is expected.
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Постановка проблемы. В современных условиях низкого качества
шихтовых материалов и высокой стоимости ресурсов актуальным является
постоянное совершенствование процесса конвертирования, а именно
основного и наиболее универсального управляющего воздействия на ход
процесса - параметров дутьевых режимов и конструкций дутьевых
устройств [1-3].
Анализ последних исследований и публикаций. Внедрение
кислородной струи в металл сопровождается образованием реакционной
зоны [4-6]. При большой скорости кислородной струи основная часть
струи глубоко проникает в металлическую ванну, увлекая за собой металл
и дробя его на большое количество капель, тем самым, обеспечивая
активное протекание тепло-массообменных процессов. При этом глубина
проникновения кислородной струи в расплав определяется давлением
дутья, расстоянием от сопла фурмы до поверхности металла и диаметром
сопла. Следовательно, изменяя эти параметры, можно управлять
величиной поверхностного контакта окислительной газовой струи со
шлаком и глубиной проникновения ее в жидкую металлическую ванну,
стремясь к максимальному использованию давления кислорода при
минимальном рассеивании энергии истечения струи [7-9]. Известно, что
щелевое кольцевое сопло способствует снижению рассеивания потока и
повышает полноту передачи импульса струи окружающей среде [10-11].
Цель данной работы: сопоставительное исследование на стенде
физического моделирования особенностей взаимодействия газовых струй,
формируемых кольцевым соплом и стандартными односопловым и
четырехсполовым наконечниками, с жидкой ванной.
Методика проведения эксперимента. Исследования были
проведены на физической модели, имитирующей 160-т кислородный
конвертер с верхней продувкой в масштабе 1:30 с учетом критериев
геометрического и газодинамического подобия, основным из которых был
модифицированный критерий Фруда [12-14].
В рамках проведенного исследования выполнен сопоставительный
анализ газо-гидродинамических параметров работы опытной фурмы с
кольцевым сопловым наконечником с работой фурм с одним и четырьмя
стандартными соплами (с эквивалентной суммарной площадью сечения
всех сопел), имитирующих «жесткий» и «мягкий» дутьевые режимы
продувки, при давлении газа до 200 кПа, что обеспечивает подобие
промышленным вариантам, и при различных положениях фурм над
зеркалом спокойной жидкости. Ход продувки записывался на скоростную
видеокамеру CASIO EXILIM EX F1.
Физическая модель (рис. 1) была выполнена для решения следующих
задач: - изучение интегрального динамического напора подаваемых сверху
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на жидкость струй путем регистрации на ПК по ходу продувки изменения
веса модели, уравновешенной на весах; - изучение глубины погружения
струй и величины потерь рабочей жидкости при продувке в результате
разбрызгивания.
Базовые параметры модели, приведены в таблице 1.

1- продувочная фурма; 2- сменный сопловый наконечник; 3- 10л стеклянный
сосуд; 4- вода; 5- электронные весы; 6 – штатив; 7 – баллон с азотом; 8 - цифровой
манометр; 9 – АЦП и ПК

Рис. 1. Схема стенда физического моделирования
Таблица 1 Базовые параметры модели
№
п.п. Наименование параметра
1 Геометрические параметры:
- внутренний диаметр
агрегата, м
- глубина ванны, м
2 Диаметр сопел или
внешний/внутренний для
кольцевого сопла, мм
3 Количество сопел, шт.
4 Расход газа, м3/мин
5 Интенсивность продувки,
м3/мин*т**)
6 Плотность жидкости, кг/ м3

Промышл.
160-т
конвертер

Физическая модель
Стандартное
Щелевое
сопло
сопло

5,650

0,19

0,190

0,190

1,50

0,08

0,08

0,08

35,8

1,2

2,4

6,0/5,5
(2,4*))

4
380-420

4
0,0-0,1
До 25
(2,7)
1000

1
0,0-0,1
До 25
(2,7)
1000

1
0,0-0,1
До 25
(2,7)
1000

2,53-2,7
7200

*) эквивалентный диаметр при пересчете на одно стандартное сопло
**) интенсивность продувки по отношению к плотности жидкости
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Результаты экспериментов и их обсуждение. Визуально отмечено,
что характер взаимодействия газовой струи, истекающей из кольцевого
сопла, с жидкостью зависит от положения фурмы и расхода газа,
подаваемого на продувку: при высоком положении фурмы или малых
расходах газа образуется на поверхности жидкости кольцевая лунка, а при
высоком давлении или низком положении фурмы формируется круговая
лунка с глубоким проникновением в глубину жидкости. Первый режим
продувки по проникновению в жидкость подобен продувке через
многосопловый наконечник, а второй– продувке через односопловый
наконечник. Кроме того, второй режим продувки через кольцевое сопло
характеризовался повышенным диспергированием жидкости на очень
мелкие капли с образованием «тумана» в объеме модели и активным ее
вспениванием.
Динамический напор газовых струй от исследуемых наконечников
оценивали по изменению веса уравновешенной на весах модели. На рис. 2
в качестве примера приведены графические зависимости усредненных за
одну секунду величин изменения веса модели под воздействием
скоростного напора газовой струи на жидкую ванну от расхода газа при
продувке через опытные сопловые наконечники при положении фурмы
над уровнем спокойной жидкости на высоте 18 калибров (предполагаемое
расстояние длины начального участка струи [15]), и 30 калибров (рабочая
высота расположения фурмы, характерная для промышленных вариантов
продувки). Результаты опытов показали, что величина динамического
напора струи при продувке через кольцевое сопло при дозвуковых
скоростях истечения (расход газа до 0,05 м3/мин) была сопоставима с
уровнем продувки через фурму с наконечником, оснащенным четырьмя
соплами, а при достижении звуковых скоростей истечения (расход газа
больше 0,05 м3/мин) занимала промежуточное положение между
результатами работы фурм с наконечниками, оснащенными одним и
четырьмя соплами.
Сопоставительная оценка по видеоматериалам, полученным
регистрацией скоростной видеокамерой, параметров лунки внедрения
струи, учитывая природную пульсацию ее размеров (± 5-8%), после
усреднения за каждые 5 секунд продувки показала следующее (рис. 3А).
При продувке через кольцевое сопло глубина проникновения струи в
жидкость занимает промежуточное положение между результатами работы
фурм с наконечниками, оснащенными одним и четырьмя соплами. Однако
при положениях фурмы выше 20 калибров сопла значения глубины лунки
приближаются к уровню односоплового наконечника.
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Рис. 2. Изменение динамического напора струй, выраженное в весе модели,
при различном расходе газа при положении фурмы на высоте 18 (А) и 30 (Б)
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Рис. 3. Сопоставление глубины проникновения струи в жидкость (А) и
величины выноса жидкости за пределы модели (Б) при расходе газа,
подаваемого на продувку, 0,2 м3/мин при различном положении фурмы.
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Исследования уровня потерь жидкости по причине выноса брызг за
пределы модели за 1 минуту продувки выявили, что работа кольцевого
сопла характеризуется уровнем потерь, близким к полученному при
продувке через четырехсопловый наконечник (рис. 3 Б). Это примерно в
1,5-2,5 раза меньше, чем при работе фурмы с односопловым
наконечником. Причем наибольший эффект достигался при положении
фурмы на высоте более 20 калибров сопла, на которых, как отмечено
выше, было установлено наибольшее заглубление струи.
Более высокий уровень внедрения струи в жидкую ванну в сочетании
с повышенным динамическим напором при работе кольцевого сопла на
практике должен способствовать повышению степени усвоения кислорода
и будет способствовать эффективному окислению углерода.
Выводы. Исследованиями на физической модели кислородного
конвертера с верхней продувкой работы кольцевого соплового
наконечника в характерном для работы промышленных фурм диапазоне
удельного расхода газа и высот расположения фурмы в сопоставлении с
работой односоплового и четырехсоплового наконечников выявлено:
- при расходах газа, обеспечивающих дозвуковое истечение,
динамический напор кольцевой струи близок к динамическому напору
струй многосоплового наконечника, а при расходах, обеспечивающих
звуковое истечение,- к односопловому наконечнику, обеспечивая более
эффективную передачу кинетической энергии струи ванне;
- для всех исследованных положений фурмы и расходов газа величина
заглубления кольцевой струи имеет порядок значений близкий к работе
односоплового наконечника, и обеспечивает низкий уровень потерь
жидкости, подобный работе многосоплового наконечника.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение
кольцевого сопла для продувки жидкого металла в силу глубокого
проникновения струи в ванну в сочетании с более высоким уровнем
диспергирования жидкости должно интенсифицировать рафинировочные
процессы и прежде всего, будет способствовать эффективному окислению
углерода.
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УДК 669
УПРАВЛІННЯ ЛІКВАЦІЄЮ В КРУПНИХ СТАЛЬНИХ ЗЛИТКАХ
Сянхуей Мен
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Розглянута проблема боротьби з ліквацією в крупних злитках,
запропоновано новий підхід з управління лікваційними процесами. Він
полягає в регулюванні швидкості кристалізації металу шляхом зміни
відношення площі, яку займає металева ванна до всієї площі поверхні, що
наплавляється. При цьому ванна безперервно переміщається по вказаній
поверхні, формуючи злиток шар за шаром.
Рассмотрена проблема борьбы с ликвацией в крупных слитках.
Предложен новый подход по управлению ликвационными процессами. Он
заключается в регулировании скорости кристаллизации метала путем
изменения отношения площади, занимаемой металлической ванной ко всей
площади наплавляемой поверхности, при этом ванна непрерывно
перемещается по указанной поверхности, формируя слиток слой за слоем.
The problem of the segregation in large ingots is considered. A new
approach to managing segregation processes has been proposed. It consists in
regulating the crystallization rate of metal by changing the ratio of the area
occupied by metal bath to the entire area of the deposited surface, while the
bath is moving continuously along the specified surface, forming an ingot layer
by layer.
Найбільше складною і важливою задачею отримання якісних
крупних сталевих злитків є підвищення їх фізичної і хімічної однорідності.
Отримання однорідного злитка утруднення внаслідок різних умов
кристалізації сталі в різних зонах під дією нерівномірного розподілу
температурних полів, усадки, ліквації домішок і легуючих елементів,
форми и розміри злитка и інших факторів. Існування цих факторів робить
очевидним, що всі види неоднорідності прогресують з збільшенням маси
злитка, виплавленого за традиційною технологією.
Ліквація – це неоднорідність хімічного складу злитка, що виникає
при його кристалізації. Існує дендритна і зональна ліквація.
Наслідки дендритної ліквації для сплавів:
зменшення корозійної стійкості;
зниження пластичності;
утворення термінової структури при обробці тиском;
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зниження температури солідуса, небезпека оплавлення границі зерна
при термообробці;
нестабільність структури й властивості металу в часі.
Зональна ліквація буває: пряма, зворотна, карбідна, шнурова, й
гравітаційна. Ліквація виникає через різні розчинності легуючого
компонента чи домішки в твердій і рідкій фазах (рис.1).[1]

Рис. 1. Схема розподілу домішок на границі твердої й рідкої фаз: а- в
рівноважних умовах; б-в нерівноважних умовах( - товщина дифузійного
шару)
Відношення концентрації домішок на границі твердій фазі до
концентрації домішок в рідкій фазі.
Коефіцієнт розподілу:
C
K S
Cl
(1)
де CS - концентрація компонента в твердій фазі,
Cl - концентрація компонента в рідкій фазі.
В металургійних процесах K<1 и залежить від температури й
швидкості кристалізації (для більшості легуючих елементів й домішок).
Чим менше K тим сильніше ліквація. Зазвичай його величина
наводиться в довідниках для рівноважного стану.
В реальних умовах необхідно говорити про ефективний коефіцієнт
розподілу(рис.2)[1,2], який визначається із формули
K0
K

 f*
D
K0  (1  K0 ) * e
(2)
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де f - швидкість кристалізації, см/с;  - товщина дифузійного шару,
який наближається до фронту кристалізації і збагаченого домішкою см; Dкоефіцієнт дифузії домішки, см2/с.

Рис. 2. Залежність ефективного коефіцієнт розподілу від величини
наведеної швидкості переміщення межі металу,
що кристалізується ( f  / D )
Шлях боротьби з ліквацією- підвищення швидкості затвердіння
(кристалізації) до такої величини, яка забезпечить ефективний коефіцієнт
розподілу приблизно рівної одиниці
Традиційні технічні прийоми для боротьби з ліквацією:
регулювання температури заливання металу;
регулювання теплового поля на поверхні ванни;
введення холодильника;
електромагнітне перемішування;
вібраційна обробка;
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реверсивне обертання металу;
обробка ультразвуком;
електрогідроімпульсна обробка;
обробка розплаву стрижнем, що занурюється і коливається.
На жаль, ефективності традиційних технічних прийомів знижується з
збільшення маси злитка, тому розробка нових методів отримання крупних
злитків з низьким рівнем ліквації є актуальний.
Акцентуємо увагу на тому, що основний параметр, визначається
ефективний коефіцієнт розподілу й по суті, ступінь ліквації - швидкості
затвердіння. Вона нелінійно зменшується із збільшення маси злитка. Це
була проблема, яка в течії тривалого проміжку часу розглядається багатьма
дослідженням. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень
були визначено основі залежності [3]: час повного затвердіння від радіуса
2
1/2
злитка t  0,112 R ,товщина за кристалізувався шар s  k * t (де k=2...3
-

см / хв1/2 ) і швидкість затвердіння від час v  1/ 2* k * t 1/2 м/год. Як
наслідок із формули (1) й рис.2, товщина, яка кристалізувалася шару в течії
перших нескільких десятків хвилин росте достатньо швидко, а потім
зростання сповільнюється. Аналогічна картина спостерігається й з зміною
швидкості затвердіння. Швидкість падає після закінчення невелика
проміжка часу до дуже малих значень, а потім змінюється у час незначно.
Причиною зниження швидкості затвердіння є те, що тепловий опір
шару затверділого металу зростає в той час як при збільшенні кожного
нового шару необхідно не тільки відводити теплоту, пов‗язану з
перегрівом рідкого металу над точкою солідуса, але , й відводити
приховану теплоту кристалізації. Теплота кристалізації має дуже велике
абсолютне значення. Вона еквівалентна кількості теплоти, яка необхідно
для перегріву металу над точкою плавлення на 180 С.
З течії час наступає момент, коли метал, що знаходиться в середині
злитка, перебуває надзвичайно довго в рідкому стані. Встановлюється стан
межі рідкого і твердого фазами, які можна характеризувати як
квазірівноважне, що призводить до посилення ліквації [4].
Таким чином, основною причиною ліквації є погіршення умов відводу
тепла з збільшення товщини, які кристалізувалися шар й розвитку на
границі тверде тіло- рідина дифузійних явищ перенесення компонентів
сплаву й домішок.
Існують різні технічні рішення часткового ослаблення ліквації й
усунення кристалізаційних дефектів в центральній й головній частинах
злитка. Принципово вони пов‗язані з підігрівом відкритої поверхні ванни
злитка й її підживлення. Для злитків, кристалізувалися в виливниці, - це
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наведення покривного шлаку, підігрів шлаку термічних сумішами або
електричних підігрів.
Великі надії металургів після зменшення ліквації в крупних злитках
були пов‗язані з освоєнням вакуумно-дугового (ВДП), електрошлакового
(ЕШП), плазменно-дугового (ПДП) й електро-променевого (ЕПП)
переплав. Ці способи демонстрували хороші результати при виплавці
злитків порівняно невеликого діаметра. З збільшення ваги ( діаметр)
злитків ефективності переплавів в класичним виконанні практично
зводилася до нуля. З перевищенням радіуса злитка деякої критичної
величини в злитка виявлення те ж лікваційні явища, характерні для
крупних злитків звичайної виплавки. Причина - погіршення відводу тепла.
Для поліпшення ситуації розроблення різні схеми переплавів,
наприклад з поділом процесів плавлення й кристалізації металу[5,6]. Метал
надходив в ванну з незначним перегрівом. При цьому металева ванна мала
невелику глибину й плоске дно. Швидкість наплавлення злитка
підтримувалася рівній швидкості кристалізації. Для злитків великого
діаметра( більше 1 м) вона не перевищує 2-3 мм/хв. Умови кристалізації
металу були дуже близькі до рівноважного стану. Для сплавів з широким
інтервалом (двох фазною зоною) кристалізації ліквації виявлялася в
повному об‗ємі. Наслідки відомі. Тому одним з рішень проблеми може
бути метод запропонований українським ученим металургом
Тихоновським А.Л.[7]. Суть метода полягала в тому, що при ЕШП
інтенсивності обігріву дзеркала ванни періодично змінювалася.
Потужність незалежного джерела нагріву ( електронного променя),
забезпечує обігрів ванни, циклічно коливання від мінімального до
номінального значення. Потужність, передана металу пучком електронів,
була нерівномірна по всій площі ванни, у стінці кристалізатора метал
щільність пучка електронів була вище. При зниження потужності обігріву
центральної частини ванни металу кристалізувався знизу й центральні
частина металевої ванни щільністю затвердівала. У стінках кристалізатора
метал залишався в рідкому стані. Площа ванни була менше площі
поперечного перерізу злитка. Потім потужність незалежного джерела
нагріву збільшували й підігрівали тонкий поверхневий шар без утворення
ванни. Заливали чергову порцію металу із проміжної ємності, метал
розтікався, потужність обігріву ванни знижували й процес затвердіння
повторювався.
Описаний спосіб дозволяє впливати на процес затвердіння. Злитки
невеликого діаметра мали дрібнозернисту структуру. Що стосується
злитків більшого діаметра, то інформація відсутня.
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Іншим методом, що дозволяє управляти процесом ліквації, є метод ЕШТ
по шарового укрупнення злитків [8,9]. Його застосування передбачає
наявність декількох типорозмірів токоподводящих кристалізаторів.
Підкреслимо, що пошук рішення проблеми зональної і частково
дендритної ліквації лежить на шлях збільшення швидкості кристалізації
металу. Для цього авторами передбачається зміна схеми переплавних
процесів, використовують незалежних джерела тепла. Це перш всього
ПДП і ЕПП.
Аналіз показує, що в традиційній схемі будь-якого пере плавного
процесу діаметр металевої ванни дорівнює діаметру злитка. Ідея
збільшення швидкості кристалізації металу при отриманні крупних злитків
повинна докорінно відрізнятися від загальноприйнятих ідей в даній
області. Металургам й теплофізикам відомо, що відвод тепла з ванни через
бічну поверхню злитка обмежений. Потрібно організувати нові стоки
тепла. Якщо торцеву поверхню злитка, на який розміщувалася металічна
ванна, перетворити так щоб одна частина поверхні була покрита рідким
металом ( організувати локальну ванну ), а інша частина служила
тепловідводом - виконувала роль стоку тепла, то швидкістю затвердіння
можна управляти в широких межах й придушити ліквацію. Переміщаючи
послідовно локальну ванну по злитку, можна буде пошарово наплавляти
злиток. Крупний злиток, в цьому випадку, буде мати високу однорідність й
задану структуру для конкретного сплаву. Звичайно, у пропонованого
технічного рішення є свої величезні мінуси, наприклад низька
продуктивність, яка при виплавці крупних злитків відповідального
призначення не бути лімітуючим фактором.
Для таких злитків на першому місці знаходиться кількість. Вона
визначає
експлуатаційні
характеристики
вироби,
наприклад
характеристики валу потужної турбіни або корпусу атомного реактора.
При цьому висока кількість металу крупного злитка дозволити
конструкторам більше точно розрахувати конструкцію, заощадити метал й
забезпечити високий рівень безпеки. Крім того, економія може бути
досягнута шляхом оптимізації маси злитка, враховуючи, що практично
весь метал буде використаний, на відмінну від металу злитків,
одержуваних за існуючої технології.
Експериментальна перевірка пропонованого способу формування
крупного злитка була здійснена в лабораторних умовах. Були отримані
зразки із низьковуглецевої сталі марки Св 0,8 ГЗС при наступних
швидкостях кристалізації - 3 мм/с й 1,5 мм/с. В образах була виявлена
дрібнозерниста структура, що з одної сторони підтверджує високу
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швидкість кристалізації, а з іншої - придушення макролікваційних
процесів. В реальних умовах плавки ця швидкість ймовірно буде на
порядок менше, але все ж вона буде на 1...2 порядку вище швидкості,
властивих переплавним процесам, існуючим в нині часу.
Висновки:
- з аналізу сучасного стану технології слід, що проблема ліквації в крупних
злитках не вирішена;
- пропонується для управління лікваційними процесами змінювати
швидкість кристалізації металу шляхом регулювання відношення площі,
яку займає металічна ванна до всієї площі, яка наплавляється поверхні, при
цьому ванну необхідно переміщати по вказаній поверхні, формуючи
злиток шар за шаром.
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УДК 669.168
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ
НЕЙТРОНОПОГЛОЩЕНИЕМ
С.Г. Мельник
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Email: melnik.sg@gmail.com.
Анотація. Наведені результати досліджень по створенную
борвмісних сталей, призначених для захисту від радіоактивного
випромінювання, у тому числі жорсткого нейтронного і γвипромінювання. Запропонована технологія виробництва конвертерних
антирадіаційних сталей з поліреагентною ковшовою обробкою, що
забезпечують додатковий захист від радіації.
Аннотация. Представлены результаты исследований по созданию
борсодержащих сталей, предназначенных для защиты от радиоактивного
излучения, в том числе жесткого нейтронного и γ – излучения.
Предложена технология производства конвертерных антирадиационных
сталей с полиреагентной ковшевой обработкой, обеспечивающих
дополнительную защиту от радиации.
Annotation. The results of studies on the creation of boron-containing
steels intended for protection against radioactive radiation, including hard
neutron- and γ-radiation, are presented and a technology for the production of
сonverter anti-radiation steels with poly-reagent ladle treatment, providing
additional protection against radiation is рroposed.
Технический прогресс сопровождается не только образованием
техногенных отходов, но и в ряде случаев появлением нежелательного и
опасного для человека радиоактивного излучения, представляющего собой
лучи, а также нейтроны и продукты ионизирующего
излучения. С учетом этого, для защиты от радиоактивного излучения
применяют различные методы и оборудование.
Задача, поставленная в настоящей работе, заключалась в разработке
нового метода защиты человека от радиации, в том числе от наиболее
жестких гамма - и нейтронного излучения. По сформулированным
условиям новый
метод защиты от излучения должен стать
дополнительным средством защиты от возможной радиации, не
конкурирующим с известными методами защиты, основанными на
использовании времени, расстояния и защитных материалов.
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Поиск выполняли в направлении получения материала, обладающего
повышенным сопротивлением жесткому радиоактивному излучению.
Учитывая
то,
что
черные
металлы
остаются
основными
конструкционными материалами и широко используются во всех сферах
деятельности человека, желательно было, чтобы этим элементом была
сталь. Выполненный анализ и патентный поиск материалов показали, что
из всех элементов, с которыми работают металлурги, для этой цели
наиболее подходящим представляется бор В, присутствующий в веществах
в различных состояниях. Бор металлургии достаточно давно применяют
при производстве высокопрочных сталей, в том числе с целью экономии
дорогостоящих легирующих. Наличие бора в поверхностном слое изделий
из металла в результате последующей термообработки обеспечивает
получение прочного закаленного слоя.
Известно, что бор и В - содержащие материалы применяются в
качестве замедлителей цепной ядерной реакции на атомных
электростанциях. В - содержащие материалы - борная кислота и
борсодержащий жидкий поглотитель - применяются в устройствах защиты
ядерных реакторов на АЭС.
В медицине известна борная
нейтронзахватная терапия (НЗТ), применяемая для борьбы с
онкологическими заболеваниями, основанная на защитных свойствах бора.
Бор и его изотопы отличаются повышенными характеристиками
поглощения и рассеяния нейтронов. Сечения радиационного захвата
нейтронов у бора или его изотопов в сотни и тысячи раз больше, чем у
любого из элементов, входящих в химические составы сталей. Для
примера, один из известных изотопов бора 10В имеет сечение захвата
нейтронов 3839 барн, что значительно больше аналогичных сечений Fe
(13,5 барн), С (4,75 барн), Мп (15,4 барн), Al (1,72 барн), Ni (21,73), Cr (6,9
барн) и других элементов, которые могут входить в состав сталей. В
металлургии бор применяют при производстве высокопрочных сталей с
целью экономии дорогостоящих легирующих материалов и получения на
поверхности деталей после термообработки прочного закаленного слоя.
При этом бор должен находиться в свободном, а не связанном состоянии.
Микролегирование стали бором сопровождается его взаимодействием с
другими элементами с образованием неметаллической фазы в виде
нитридов с бором, карбоборидов и др. и остающимся в расплаве
свободным бором. Термодинамический анализ подтверждает наличие в
стали свободного, активного, или эффективного бора. Считается, что на
прокаливаемость стали оказывает влияние не весь присутствующий в ней
бор, а только эффективный бор, и глубина прокаливаемого слоя на образце
металла зависит от распределения эффективного бора в матрице металла.
Поэтому для придания стали защитных антирадиационных свойств важной
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задачей было получение более равномерного распределения свободного
эффективного бора в объеме заготовки и готового проката.
В Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН
Украины на основе опыта производства и с учетом особенностей выплавки
в большегрузных конвертерах борсодержащих сталей по стандарту США
ASTM A514 была разработана технология выплавки конвертерной стали,
обеспечившая значительное повышение содержания эффективного бора в
матрице металла и существенное, в разы, увеличение глубины
прокаливаемого слоя. На способ получения антирадиационной
борсодержащей стали получен патент Украины на изобретение № 116382
«Спосіб одержання антирадіаційної борвмісної сталі» ( Авт. Найдек
В.Л., Мельник С.Г., Наривский А.В., Курпас В.И., Быков Е.И.).
Установлено, что применение новой технологии при производстве
высокопрочных борсодержащих сталей обеспечивает получение большей
концентрации эффективного бора и зона прокаливаемого металла
увеличивается примерно в 4 - 5 раз, что значительно больше по сравнению
с известными техническими решениями. Это свидетельствует о более
равномерном распределении эффективного бора в матрице металла и как
следствие об увеличении защитных свойств стали против радиационного
излучения.
Предлагаемая технология производства конвертерных сталей с
повышенным нейтронопоглощением может быть использована с целью
создания материалов, обеспечивающих дополнительную защиту от
возможного радиационного излучения, при сооружении контуров
охлаждения и других металлоконструкций АЭС, при строительстве
атомных ледоколов, плавучих атомных электростанций и других
плавсредств, в том числе плавучих и стационарных буровых установок,
при сооружении конфайнментов для ЯЭУ и производстве контейнеров для
транспортировки и хранения
ядерных отходов, при производстве
автомобилей, автобусов, локомотивов и вагонов поездов и других средств
передвижения, при создании бытовой техники (холодильники,
электропечи, электронное оборудование, микроволновые печи и др.), для
различных защитных сооружений из металлов и многих других целей.
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УДК 669.15.74-194:621.785.52
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕРМООБРАБОТКИ С НАГРЕВОМ В МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»
г. Мариуполь
Наведено результати досліджень щодо впливу нормалізації і
загартування з нагріванням в межкрітіческій інтервал температур
(МКІТ) на структуру і властивості ряду будівельних сталей. Показано,
що за рахунок отримання багатофазної структури в них можуть бути
підвищені властивості міцності при збереженні для ряду випадків
необхідної пластичності.
Приведены результаты исследований по влиянию нормализации и
закалки с нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ) на
структуру и свойства ряда строительных сталей. Показано, что за счет
получения многофазной структуры в них могут быть получены
повышенные прочностные свойства при сохранении для ряда случаев
требуемой пластичности.
The results of studies on the effect of normalization and quenching with
heating in the intercritical temperature range (ICTR) on the structure and
properties of a number of construction steels are given. It is shown that due to
obtaining a multiphase structure, they can be obtained increased strength
properties while maintaining the required plasticity for some cases.
Введение
В настоящее время исключительную важность приобрела проблема
энергосбережения. Сокращение энергозатрат может быть достигнуто
снижением температуры нагрева сталей при термообработке и/или
исключением определенных ее операций. При осуществлении
нормализации или различных способов закалки низколегированные
конструкционные стали обычно нагревают в аустенитную область с
небольшим превышением Ас3. Нагрев в межкритический интервал
температур (МКИТ) в промышленности применяется в основном для
низкоуглеродистых низколегированных сталей, используемых для
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глубокой вытяжки и холодной высадки [1]. В работе [2] показана
целесообразность нормализации с нагревом в МКИТ специально
разработанных для этого строительных сталей 09Г2СЮЧ и 09ХГ2СЮЧ.
Такая
термообработка
получила
название
«межкритическая
нормализация».
В последние годы в связи трудностями в приобретении применяемых
для ремонта оборудования листовых среднеуглеродистых улучшаемых
сталей начали использовать строительные низколегированные стали.
Обычно у потребителя их не подвергают термообработке. Однако в
состоянии поставки они не обеспечивают требуемую долговечность
деталей машин из-за сравнительно невысоких прочностных свойств.. В
данной работе изучалась возможность у исследуемых строительных сталей
существенно повысить прочностные свойства, в ряде случаев до уровня
среднеуглеродистых улучшаемых сталей при сохранении такой же, как у
них пластичности и ударной вязкости.
В работах [3-5] показана возможность повышения свойств
строительных сталей за счет получения в них структуры мартенсита [3],
игольчатого феррита [4], и бейнита [5]. Для получения соответствующих
структур термообработка проводилась в ряде случаев с температур 960,
1100 оС [4, 5]. Однако такой высокотемпературный нагрев требует
значительных энергозатрат.
Постановка задачи исследований
В работе ставилась задача изучить влияние режимов термообработки
с нагревом в МКИТ на структуру и свойства строительных сталей 09Г2С,
ЕН36 и 10Г2ФБ, поскольку в справочной, учебной литературе и заводских
инструкциях соответствующие данные отсутствуют. Проведение
системных исследований в этом направлении позволит разработать
рациональные
режимы
энергосберегающих
обработок,
дающих
возможность в ряде случаев повысить механические свойства сталей, что
важно для ресурсосбережения
Методика проведения экспериментов
Проводили дюрометрические, металлографические исследования,
испытания механических свойств, фрактографический анализ.
Изотермическая закалка осуществлялась по новому способу без
применения расплава солей [6]. Она включала аустенитизацию,
охлаждение в воде до заданной температуры, изотермическую выдержку
при этой температуре в печи, последующее охлаждение на воздухе. Такая
изотермическая закалка является экологически чистой и не требует
промывки изделий от соли.
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Результаты исследований
Обычно стали 09Г2С и ЕН36 применяют в горячекатаном,
нормализованном, реже в улучшенном состоянии. Стали ЕН36 и 10Г2ФБ
подвергаются контролируемой прокатке (табл. 1).
Таблица.1 Механические свойства сталей 09Г2С, ЕН36, 10Г2ФБ
после термообработок по типовым режимам
Сталь

Обработка

09Г2С
(лист 10-20 мм)
ЕН36
(лист 6-30 мм)
10Г2ФБ
(Лист 8-30 мм)

Механические свойства
0,2,МПа
в,МПа
,%

Горячекатаное
состояние
Нормализация
Улучшение
Контролируемая
прокатка
Контролируемая
прокатка

345

490

21

345
370

500
500

30
19

385

488

18

440

590

20

Нормализация исследованных сталей по типовому режиму и с
выдержкой в МКИТ.
Нормализацию сталей 09Г2С и ЕН36 проводили после нагрева в
МКИТ на различные температуры и выдержки при каждой из них 60 мин.
Для сравнения нормализацию этих сталей осуществляли по типовому
режиму с нагревом в аустенитную область. Механические свойства стали
09Г2С после нормализации с различных температур приведены на рис. 1.
200
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400
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300
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0
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Относительное удлинение, , %
Относительное сужение, y , %

Предел текучести  0,2, МПа
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0
840

880

920

Температура t, о С

Рис.1 Механические свойства стали 09Г2С после нормализации с
различных температур.
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Из него следует, что после нормализации при повышении
температуры нагрева в МКИТ прочностные характеристики снижаются, а
пластические возрастают. При этом после выдержки при температурах 740
и 760 oС уровень прочностных свойств значительно выше, чем после
нормализации с 920 С, а пластические характеристики и ударная вязкость
сохраняются на достаточном уровне. Так, сталь 09Г2С после
нормализации с нагревом на 760 oС (выдержка 60 мин) имеет: ζ0,2 = 380
МПа, ζв = 590 МПа, δ = 22 %, y = 60 %, KCU = 1,9 МДж/м2, а после
нормализации с 920 oС (выдержка 10 мин): ζ0,2 = 350 МПа, ζв= 530 МПа,
δ = 28 %, y = 66 %, KCU = 2,1 МДж/м2 . Повышенный уровень прочностных
свойств после нормализации с нагревом в МКИТ обусловлен
дополнительным измельчением зерна, а также перераспределением
углерода и марганца между - и γ- фазами и обогащением последней этими
элементами. Следствием этого является повышение устойчивости
переохлажденного аустенита по отношению к распаду с образованием
ферритокарбидной смеси (ФКС), которая образуется при более низких
температурах, чем при охлаждении из аустенитной области. В результате
ФКС более дисперсна и содержит повышенное количество карбидов.
Достаточный уровень пластичности при нормализации из МКИТ
обусловлены присутствием в структуре большого количества феррита,
очищенного от углерода и азота, снижающих его пластичность. В табл. 2
приведены механические свойства стали ЕН36 после нормализации с 920 С
(выдержка 10 мин) и с 780 С (выдержка 60 мин).
Таблица 2 Механические свойства стали ЕН36 после различных
режимов нормализации
№

Термическая
обработка

0,2,
МПа

Механические свойства
KCU,
в,
, % y, %
МДж/м2
МПа

Нормализация с нагревом на
1
352
448
27
64
1,5
920 С (10 мин)
Нормализация с нагревом на
2
375
500
33
67
1,9
780 С (60 мин)
Нормализация с нагревом на
780 С (60 мин) и
3
389
550
29
68
1,7
последующим нагревом
на 920 С (3 мин)
Из нее следует, что в последнем случае механические свойства выше,
чем в первом. Повысить прочностные свойства стали ЕН36 при сохранении
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более высокой пластичности и ударной вязкости, чем в случае типовой
нормализации, удается проведением нормализации с нагревом и выдержкой
в МКИТ и последующей кратковременной (3 мин) аустенитизации при
920 С. Это обусловлено дополнительным измельчением зерна при
сохранении химической микронеоднородности, полученной выдержкой в
МКИТ. Следует подчеркнуть, что нагрев и выдержка в МКИТ уменьшают
перлитную полосчатость по сравнению с горячекатаным состоянием
(рис. 2).

а

б
в
Рис. 2. Микроструктура стали 09Г2С (х500): а - горячекатаное
состояние; б - нормализация от 780 С, 60 мин; в - нормализация с нагревом
Приведенные данные показывают целесообразность нормализации
из МКИТ.
Закалка исследованных сталей из МКИТ и аустенитной области.
Для сталей 09Г2С, ЕН36 и 10Г2ФБ были выбраны следующие
температуры нагрева под закалку в МКИТ: 760, 800 и 840 oС (выдержка
60 мин) и из аустенитной области: 920 С (выдержка 10 мин).
Охлаждающей средой служила вода.
С повышением температуры нагрева под закалку в МКИТ и особенно
после перехода в аустенитную область, прочностные характеристики
увеличиваются, а пластичность, и ударная вязкость снижаются (табл. 3). Это
объясняется увеличением количества аустенита в структуре сталей при
нагреве до все более высоких температур [7, 8] и, соответственно,
мартенсита после закалки, несмотря на уменьшающуюся в нем
концентрацию углерода. По данным работы [8], нагрев с небольшим
превышением Ас1 сильно охрупчивает стали после закалки из-за того, что
мартенсит с повышенным содержанием углерода образуется на границах
зерен. В связи с этим такой нагрев нами не использовался.
Хорошее сочетание механических свойств у всех исследованных
сталей получено после закалки из МКИТ с температуры 840 С.
Прочностные свойства несколько ниже, чем после закалки из аустенитной
области (920 С), но пластичность и ударная вязкость выше. Указанные
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различия обусловлены присутствием в структуре закаленных из МКИТ
сталей наряду с мартенситом небольшого количества феррита (10-15 %).
В качестве примера приведена микроструктура стали после закалки
стали 09Г2С в воде из МКИТ с 840 oС выдержка 60 мин (рис. 3).

Рис. 3 Микроструктура стали 09Г2С после закалки в воде из МКИТ с
840 С (выдержка 60 мин), х500
о

Микроструктура других исследованных сталей после закалки 840 С
выглядит аналогично.
Таблица 3 Влияние температуры нагрева под закалку в МКИТ
(выдержка 60 мин) и в аустенитную область (920 oС, выдержка 10 мин) на
свойства исследованных сталей
Сталь

09Г2С

ЕН36

10Г2ФБ

Температура
t, С
760
800
840
920
760
800
840
920
760
800
840
920

Механические свойства
0,2,МПа В,МПа
675
832
1032
1125
625
810
990
1020
685
937
1026
1214

884
956
1179
1214
832
938
1150
1190
785
1059
1140
1287

,%

y,%

17
13
11
10
16
14
12
11
23
12
11
9

65
54
52
50
63
58
54
52
67
55
53
47

KCU,
МДж/м2
0,8
1,3
0,9
0,8
1,4
1,3
1,0
0,9
0,61
1,2
1,0
0,6

Следует отметить, что повышенные твердость (рис. 4), прочность и
пластичность (табл. 3), достигаемые при закалке из МКИТ с 840 оС,
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обусловлены получением структуры, состоящей преимущественно из
низкоуглеродистого реечного мартенсита и небольшого количества феррита
(10-15 %). В низкоуглеродистом мартенсите дислокации не заблокированы
атомами углерода и обладают высокой подвижностью. Реечная
морфология, повышенная плотность дисклокаций и их подвижность
обеспечивают исследованным строительным сталям с такой структурой
повышенные прочностные свойства и в то же время пластичность на
достаточно высоком уровне

860

о

Температура t, С
Твердость
Количество мартенсита

Рис.4 Зависимость количества мартенсита и твердости стали 09Г2С от
температуры нагрева под закалку в межкритическом интервале температур.
При нагреве и выдержке в МКИТ, как уже отмечалось, имеется не
только низкоуглеродистый аустенит, составляющий основу структуры, но
и его участки, обогащенные углеродом из-за растворения карбидов. [7, 8].
В связи с этим после закалки из МКИТ наряду с низкоуглеродистым
мартенситом может образовываться мартенсит с повышенным
содержанием углерода, которое гораздо выше его концентрации в стали.
Количество такого мартенсита, по-видимому, невелико и не превышает
5 %. Не исключено образование остаточного аустенита по границам такого
мартенсита, который может повысить пластичность. Определенную роль в
свойствах исследованных сталей играет феррит. При его равномерном
расположении в структуре в виде небольших участков размером 10-20·10-6
м он повышает пластичность и несколько снижает прочность по
сравнению с их уровнем после закалки из аустенитной области (табл. 3).
В табл. 4 приведены механические свойства исследованных сталей
09Г2С и 10Г2ФБ после закалки из МКИТ с 800 и 840 С и различных
выдержек. Указанные температуры были выбраны, поскольку обеспечивали
наиболее высокий уровень прочностных свойств. Увеличение времени
пребывания сталей 09Г2С и 10Г2ФБ при температурах 800 и 840 С
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несколько снижает прочностные свойства. При этом пластичность и
ударная вязкость возрастают. Это обусловлено тем, что чем
продолжительнее выдержка в МКИТ, тем протекающие диффузионные
процессы в аустените, приближающие его химический состав к
равновесному [7, 8] и, соответственно, в мартенсите после закалки.
Таблица 4 Влияние выдержки при температурах нагрева в МКИТ 800
и 840 С на механические свойства сталей 09Г2С и 10Г2ФБ после закалки
Механические свойства
Температура
Выдержка,
Сталь
нагрева
, y, KCU,
η, мин 0,2,МПа в,МПа
о
t, С
% % МДж/м2
800
09Г2С
840

800
10Г2ФБ
840

10
30
60
90
10
30
60
90
10
30
60
90
10
30
60
90

870
856
832
792
990
980
1032
1010
960
980
937
916
1076
1031
1026
980

990
986
956
926
1195
1100
1179
1050
1040
1099
1059
1025
1185
1154
1140
1090

10
10
13
14
10
11
12
12
11
11
12
14
10
10
11
12

51
50
54
56
50
52
53
51
53
53
55
64
51
52
53
54

1,1
1,1
1,4
1,4
0,9
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
1,2
1.4
0,8
0,8
1,0
1,0

При необходимости в исследованных сталях получить наиболее
высокий уровень прочностных свойств при достаточной пластичности их
следует закаливать из МКИТ с 840 оС. Важно подчеркнуть, что после всех
выдержек в МКИТ при 800 и 840 оС, в том числе самой небольшой из
выбранных, обеспечиваются механические свойства, соответствующие
требованиям, предъявляемым к среднеуглеродистым сталям, закаленным из
аустенитной области и отпущенным на 550650 С (0,2 = 750-950 МПа,
В = 900-1100 МПа,  = 10-12 %, y = 45-55 %, KСU = 0,51,0 МДж/м2) [9].
Это следует отметить в связи с тем, что в справочной и учебной литературе
вообще не рассматривается возможность существенного повышения
прочностных свойств исследуемых сталей проведением закалки из МКИТ
для получения в них мартенситно-ферритной структуры. Между тем, такая
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закалка позволяет использовать низкоуглеродистые низколегированные
стали по новому назначению, а именно - вместо улучшаемых для деталей
небольшого (до 30 мм) сечения [10].
Преимущества закалки из МКИТ по сравнению с такой же обработкой
после высокотемпературной аустенитизации, использованной в работах
[4, 5] с точки зрения энергосбережения не вызывают сомнений. Варьируя
температурно-временной режим нагрева в МКИТ, можно управлять
количественным соотношением структурных составляющих мартенсита и
феррита, их химическим составом, характером распределения в структуре.
Это позволяет в зависимости от требований в нужном направлении
изменять механические свойства низкоуглеродистых низколегированных
сталей. Закалка исследованных сталей из МКИТ в воде по сравнению с
улучшением
среднеуглеродистых
сталей
является
энергои
ресурсосберегающей обработкой, т.к. снижаются не только энергозатраты
на нагрев, но и исключается применение в качестве охлаждающей
жидкости неэкологичного и дорогостоящего масла, используемого во
многих случаях термообработки улучшаемых низколегированных сталей.
Была изучена возможность повышения уровня прочностных свойств
при сохранении достаточной пластичности и ударной вязкости у сталей
09Г2С и ЕН36 за счет сочетания при закалке нагрева в МКИТ 760 оС
60 мин и кратковременной аустенитизации (920 оС, 3 мин), а также
двойной закалки с 920 оС 10 мин и последующей с 760 оС 60 мин , (табл. 5).
Полученные данные позволяют заключить, что после закалки с
предварительным нагревом и выдержкой в МКИТ (760 С 60 мин) и
последующей кратковременной аустенитизации при 920 С, 3 мин (табл. 5,
вариант 2) достигается более высокий уровень прочностных свойств при
повышенной пластичности и ударной вязкости по сравнению с закалкой из
МКИТ (760 оС 60 мин , табл. 5, вариант 1). Данный результат обусловлен
устранением феррита из структуры, дополнительным измельчением зерна
при сохранении микронеоднородности в распределении углерода и других
элементов, полученной при закалке из МКИТ. Проведение предварительной
закалки из аустенитной области (920 С, 10 мин.) позволяет повысить
уровень прочностных свойств после повторной закалки из МКИТ (780 С,
60 мин.) (табл.5, режим 3). Это можно объяснить ускорением
перераспределения углерода и легирующих элементов между α- и γ-фазами,
дополнительным измельчением зерна и образованием субструктуры.
Последнее обнаружено в работе [11]. Рассмотренные комбинированные
обработки позволяют повысить не только прочностные свойства, но и
пластичность и ударную вязкость.
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Изотермическая закалка исследованных сталей
Обычно изотермическая закалка проводится для получения структуры
нижнего
бейнита,
обеспечивающего
в
конструкционных
среднеуглеродистых, инструментальных сталях и в высокопрочном чугуне
хорошее сочетание повышенного уровня прочностных свойств,
пластичности и ударной вязкости. В работе [5] построена диаграмма
изотермического распада переохлажденного аустенита у стали 10Г2ФБ,
установлен интервал бейнитного превращения (450-600 оС), приведены
результаты исследований влияния изотермической закалки из аустенитной
области на структуру и механические свойства этой стали.
Таблица 5 Механические свойства сталей 09Г2С и ЕН36 после
комбинированных обработок, включающих закалку в воде из МКИТ и
аустенитной области
Механические свойства
Обработка
Сталь
KCU,
(см. прим.) 0,2, МПа в, МПа
, % y, %
МДж/м2
1
675
884
13
65
0,8
09Г2С
2
780
930
15
62
1,3
3
790
910
17
63
1,4
1
625
832
16
63
1,4
ЕН36
2
733
908
16
62
1,6
3
683
824
17
61
1,5
о
Примечание: 1 - закалка из МКИТ с выдержкой при 760 С (60 мин);
2 - закалка после видержки в МКИТ и последующей
аустенитизации при 920 оС (3 мин);
3 - двойная закалка: от 920 оС (10 мин) и последующая от 760 оС (60
мин).
Показана возможность получения у нее механических свойств,
превышающих класс прочности Х70 (ζ0,2 = 500-600 МПа, ζв = 600700 МПа, δ
≥ 20 %, y = 60-70 %). Такие механические свойства достигаются после
переохлаждения образцов исследуемой стали из аустенитной области
(1000 оС) до 500 оС и выдержки при этой температуре 20-60 мин
Данные по влиянию изотермической закалки из МКИТ по схеме «водапечь» на механические свойства сталей 09Г2С, ЕН36 и 10Г2ФБ в
литературе отсутствуют. При проведении изотермической закалки
ставилась задача, выяснить возможность получения механических свойств,
соответствующих уровню Х70, но при меньших энергозатратах на нагрев по
сравнению с улучшением по типовой технологии, включающей закалку из
аустенитной области и последующий высокий отпуск при 600 оС.
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В работе изучалось влияние изотермической закалки сталей 09Г2ФС и
ЕН36 с нагревом в аустенитную область и МКИТ на их механические
свойства (табл. 6). Была проведена термообработка по следующим
режимам: 1- нагрев на 920 С, выдержка 10 мин, охлаждение в воде до
500 С, выдержка 60 мин, охлаждение на воздухе; 2, 3, 4- нагрев на 760 С,
выдержка 60 мин, охлаждение в воде до 500 С, выдержки 10, 30, 60 мин,
соответственно, охлаждение на воздухе; режим 5 - комбинированная
обработка, сочетающая нагрев на 760 С, выдержка 60 мин, последующий
кратковременный нагрев на 920 С, с выдержкой 3 мин, охлаждение в воде
до 500 С, выдержка при этой температуре 30 мин, охлаждение на воздухе.
Таблица 6 Механические свойства сталей 09Г2С и ЕН36 после
изотерической закалки по режимам 1-5
Механические свойства
Режим
Сталь
КСU,
термообр. 0,2, МПа в, МПа
, % y, %
МДж/м2
1
685
759
16
66
1,3
2
463
561
20
74
1,5
3
478
580
22
76
1,7
09Г2С
4
490
610
20
72
1,5
5
515
670
21
75
1,6
1
556
704
17
68
1,3
2
474
573
23
76
1,7
3
489
590
25
78
1,8
ЕН36
4
503
615
21
76
1,7
5
523
708
22
77
1,7
Наиболее высокие прочностные свойства (0,2 = 556-685 МПа,
В = 704759 МПа) получены после изотермической закалки из аустенитной
области (920 С). Однако относительное удлинение ниже 20 % (δ = 1617 %). Изотермическая закала из МКИТ при более низких значениях
прочностных свойств позволяет достичь высокую пластичность (δ ≥ 20 %).
Увеличение продолжительности изотермической выдержки при 500 С
от 10 мин до 60 мин повышает прочностные свойства при сохранении
хорошей пластичности и ударной вязкости. При этом у стали ЕН36 после
изотермической закалки по режиму 4 достигается уровень свойств,
соответствующий категории Х70 (табл. 6). Установлено, что
дополнительная кратковременная аустенитизация при 920С после
выдержки в МКИТ сталей 09Г2С и ЕН36 (режим 5, табл. 6) и
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изотермической закалки от этой температуры с выдержкой при 500 С
30 мин
позволяет
обеспечить
уровень
механических
свойств,
соответствующий Х70. При этом сохраняется вязкий излом. Это можно
объяснить дополнительным измельчением зерна и исключением из
структуры феррита. Хорошее сочетание механических свойств после
изотермической закалки обусловлено получением наряду с ферритом
низкоуглеродистого нижнего бейнита, обладающего повышенной
прочностью и пластичностью. Не исключено присутствие на их границах
тонких прослоек аустенита. Определенную роль может играть
динамическое деформационное превращение остаточного аустенита.
Данные по влиянию изотермической закалки из МКИТ по схеме
«вода-печь» с изотермической выдержкой в интервале 450-550 оС на
механические свойства стали 10Г2ФБ приведены в табл. 7.
Таблица 7. Механические свойства стали 10Г2ФБ после
изотермической закалки из МКИТ (η=20 мин) и изотермической выдержки
60 мин
Механические свойства
Темпер,
Темпер.
tМКИТ,
КСU,
изотермы ζ0,2, МПа ζв, МПа
δ, % y, %
ºС
Дж/м2
tиз, ºС
450
580
671
20
71
2,8
760
500
488
652
21
72
2,8
550
459
616
22
73
2,9
450
590
693
18
70
2, 4
780
500
553
667
19
70
2,5
550
512
644
20
70
2,6
450
674
743
16
66
2, 5
800
500
664
728
17
68
2, 6
550
589
622
18
68
2,7
Из приведенных данных следует, что чем выше температура нагрева в
МКИТ в выбранном интервале, тем выше прочностные свойства, ниже
пластичность и ударная вязкость. Это обусловлено увеличением
количества аустенита при нагреве и, соответственно, бейнита при
охлаждении. При одном и том же режиме нагрева в МКИТ снижение
температуры изотермической выдержки повышает прочностные и снижает
пластические свойства и ударную вязкость, что объясняется увеличением
плотности дислокаций в бейните. Рациональные режимы изотермической
закалки (с нагревом на 760 оС и выдержкой при 450 оС и на 780 оС и
выдержкой при 550 оС) позволяет достичь у стали 10Г2ФБ уровня
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механических свойств, соответствующего Х70 (ζ0,2 ≥ 500 МПа, ζв ≥ 600
МПа, δ ≥ 20%, θ ≥ 70%). При этом нет необходимости в нагреве в
аустенитную область до температур 960, 1100 оС и, соответственно, в
значительно больших энергозатратах на нагрев. Прочностные свойства,
соответствующие уровню Х70 при близких значениях относительного
удлинения (19 %) к требуемому уровню (20 %) достигаются
изотермической закалкой с 780 оС и выдержке при 500 оС.
Влияние времени выдержки при 500 ºС в случае изотермической
закалки из МКИТ (800 ºС, 10 мин) на механические свойства стали
10Г2ФБ приведено на рис. 5 и в табл. 8.
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Рис. 5 Механические свойства стали 10Г2ФБ после изотермической
закалки из МКИТ (800 ºС, 20 мин) с переохлаждением до 500 ºС
в зависимости от времени выдержки при этой температуре.
Увеличение времени выдержки с 30 до 60 мин прочностные свойства
повышает, а выдержка 90 мин несколько снижает предел текучести.
Неоднозначно изменяются также пластичность и ударная вязкость. Такая
зависимость является следствием конкурирующих процессов. С одной
стороны, увеличение продолжительности выдержки с 30 до 60 мин
повышает количество бейнита в структуре, что должно увеличивать
прочностные характеристики. При большей продолжительности
происходит уменьшение плотности дисклокаций в бейните, что их снижает
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Таблица 8 Ударная вязкость стали 10Г2ФБ после изотермической
закалки из МКИТ (800 ºС, 10 мин) с переохлаждением до 500 ºС и разной
изотермической выдержкой
Изотермическая
КСU, МДж/м2
выдержка η, мин
30
2,3
60
2,6
90
2,4
Можно также предположить, что повышение пластических
характеристик и ударной вязкости связано с образованием по границам
реек бейнита остаточного аустенита. Его превращение в мартенсит
деформации при испытаниях механических свойств обеспечивает ПНПэффект. Не исключено, что при выдержках, превышающих 60 мин,
происходит чрезмерное уменьшение количества остаточного аустенита и
его стабилизация по отношению ДДМП и, соответственно, проявление
ПНП-эффекта снижается. Другой причиной может быть выделение
карбидов по границам бейнитных кристаллов. Изотермическая закалка из
аустенитной области с выдержкой 60 мин при 500 ºС позволяет получить
наиболее высокие прочностные свойства (ζ0,2 =704 МПа, ζв = 780 МПа), но
сравнительно более низкие значения пластичности (δ = 12 %, y =56 %) и
ударной вязкости (KCU = 1,5 МДж/м2).
Выводы
1. Нормализация исследованных сталей из МКИТ при рациональных
режимах ее проведения обеспечивает более высокий уровень
механических свойств исследованных сталей, чем после аналогичной
термообработки по типовому режиму с нагревом в аустенитную область.
Их уровень в ряде случаев соответствует таковому, полученному после
улучшения по типовому режиму или контролируемой прокатки. Нагрев в
МКИТ при нормализации уменьшает полосчатость, возникшую при
прокатке.
2. Закалка в воде из аустенитной области и МКИТ позволяет получить
у исследованных строительных сталей в небольших сечениях
механические
свойства,
соответствующие
среднеуглеродистым
улучшаемым сталям. Это дает возможность использовать исследованные
строительные стали вместо них. При этом исключаются применение в
качестве закалочной среды масла и проведение отпуска, что обеспечивает
ресурсо- и энергосбережение.
3. Изотермическая закалка из МКИТ по схеме «вода-печь» при
рациональных режимах ее проведения позволяет получить у
исследованных сталей уровень механических свойств, соответствующий
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классу прочности Х 70, получаемого у них после контролируемой
прокатки или улучшения. что позволяет по сравнению с последним
снизить энергозатраты на термообработку.
4. Комбинированные обработки, включающие нагрев в МКИТ и
последующий кратковременный нагрев в аустенитную область или
предварительную закалку из аустенитной области, увеличивают
прочностные свойства исследованных сталей и сохраняют у них
повышенную пластичность и ударную вязкость.
Литература
1. Голованенко С.А. Двухфазные низколегированные стали [Текст] / С.А. Голованенко,
Н.М. Фонштейн. - М.: Металлургия, 1986. –207 с.
2. Возможности и перспективы использования межкритической нормализации для
упрочнения низколегированных сталей и сварных конструкций [Текст] / С.В. Егорова,
Ю.А. Стеренбоген, А.В. Юрчишин и др. // Автоматическая сварка. –1983. –№ 12. –С. 713.
3. Малинов Л.С. Повышение свойств строительных сталей нетрадиционной для них
термообработкой [Текст] / Л.С. Малинов, А.С. Рубец // Металлургическая и
горнорудная промышленность. –2004. –№ 2. –С. 7981.
4. Большаков В.И. Влияние продолжительности гомогенизирующей выдержки и
последующей деформации на структуру игольчатого феррита в малоуглеродистых
сталях 09Г2С и 10Е2ФБ [Текст] / В.И. Большаков, Г.М. Воробьев, Г.Д. Сухомлин // Сб.
науч. трудов. Вып. 26, ч. 1 – Дн-вск: РИА «Днепр - VAL». – 2004. – 376 с.
5. Бекетов О.В. Особливості процесів структуроутворення і розробка параметрів
зміцнення сталі 10Г2ФБ [Текст] / О.В. Бекетов. – Автореф. дис. … канд. техн. наук
(05.02.01). –Днепропетровск. –2004. –20 с.
6. Малінов Л. С. Засіб термообробки [Текст] / Л. С. Малінов // Патент №6416 на
корисну модель Україна, МПК С21D1/00; № 20040706300; Заявл.28.07.2004; Опубл.
16.05.2005, Бюл. № 5.
7. Дьяченко С.С. Особенности структур неполной перекристаллизации и их влияние на
свойства сталей [Текст] / С.С. Дьяченко, О.П. Фоменко // Металловедение и
термическая обработка металлов. –1970. -№1. –С. 9-11.
8. Дьяченко С.С. Образование аустенита в железоуглеродистых сплавах [Текст] / С.С.
Дьяченко. -М.: Металлургия, 1982. –127с.
9. Гольдштейн М.И. Специальные стали [Текст] / М.И. Гольдштейн, С.В. Грачев, Ю.Г.
Векслер. – М: МИСИС, 1999. – 408 с.
10. Малинов Л.С. Нетиповая термообработка сталей 09Г2С и ЕН36, в том числе с
выдержкой в межкритическом интервале температур (МКИТ) [Текст] / Л.С. Малинов,
Д.В. Бурова // Вісник Приазовського держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. –Маріуполь:
ДВУЗ «ПДТУ», 2013. -№2 (27). -С.73-82.
11. Влияние температуры нагрева в межкритический интервал на формирование
субзеренной структуры в предварительно закаленных низколегированных сталях
[Текст] / Беликов С.В., Сергеева К.И., Карабаналов М.С. и др. // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. -№ 2. -С. 76.

110

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

УДК 669.15-192
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ С
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Email: melnik.sg@gmail.com.
Аннотация.
В
работе
представлены
результаты
термодинамического анализа и экспериментального исследования
процесса окисления молибдена в LD – конвертерах. По результатам 14
опытных плавок установлено снижение коэффициента усвоения
молибдена в условиях окислительной конвертерной плавки в среднем на
15,3 %.
Предложены варианты технологических процессов внепечной
обработки стали, позволяющие существенно увеличить усвоение
молибдена при производстве молибден - содержащих конвертерных
сталей.
Анотація. У роботі наведені результати термодинамічного аналізу
та експериментального дослідження процесу окислення молібдену в LDконвертерах.
За результатами 14 дослідних плавок встановлено
зниження коефіцієнта засвоєння молібдену в умовах окислювальної
конвертерної плавки в середньому на 15,3%.
Запропоновані варіанти технологічних процесів позапічної обробки
сталі, що дозволяють істотно збільшити засвоєння молібдену при
виробництві молібденвмісних конвертерних сталей.
Annotation. The paper presents the results of thermodynamic analysis and
experimental study of the oxidation of molybdenum in LD – converters. It is
found out reduction of the molybdenum coefficient of assimilation in condition
of oxidation LD smelting on average by 15.3 % after 14 heats .
The variants of technological processes of secondary treatment of steel,
allowing to significantly increase the assimilation of molybdenum in the
production of molybdenum - containing сonverter steels, are offered.
Развитие перспективных технологических процессов внепечной
обработки стали в сочетании с выплавкой углеродистого полупродукта в
кислородных конвертерах позволяют создать условия для расширения
сортамента экономнолегированных и конкурентноспособных сталей
мирового уровня в направлении улучшения их служебных свойств, в том
числе путем усложнения их химического состава. В некоторых случаях это
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вызвано необходимостью соответствия металла и технологий его
производства сертификационным рекомендациям классификационных
обществ и требованиям зарубежных стандартов [1,2]. В конвертерных
цехах сегодня производят высококачественные стали ответственного
назначения с особыми свойствами, в химический состав которых могут
входить наряду с С, Мп, Si элементы с особыми характеристиками, такие
как Ni, Mo, Nb, W и др.
По поводу процесса усвоения Мо в конвертерной плавке существуют
различные мнения. Так, некоторые специалисты считают, что Мо не
окисляется в окислительных условиях конвертерной плавки, то есть
отсутствует его взаимодействие с кислородом металлической фазы.
Поэтому вполне логичной считается технология выплавки стали, при
которой Мо и Мо – содержащие материалы можно вводить в шихту
конвертерной плавки с коэффициентом усвоения 1,0, то есть с учетом
перехода Мо в сталь без потерь. Имеются и противоположные мнения.
Вместе с тем, термодинамический анализ реакции окисления Мо
приводит к следующему результату. Реакция окисления Мо в
температурном интервале 298 – 2500 К показывают возможность
окисления Мо молем кислорода О2 с образованием оксида молибдена
МоО2 [3]:
.
(1)
Для указанного интервала температур изменение стандартного
изобарно -изотермического термодинамического потенциала
в
расчете на 1 моль О2 составит [3]
(2)
или с учетом перевода в систему СИ [4]
(3)
Подтверждением правильности полученных термодинамических
зависимостей (2) и (3) является то, что они достаточно хорошо
согласуются с данными [5] изменения энергии Гиббса для реакции
окисления Мо в стандартном состоянии на 1 моль О2:
(4)
Дальнейший термодинамический анализ процесса окисления Мо
показывает возможность несущественного окисления Мо в условиях
конвертерного передела. Следствием полученных результатов может
служить вывод о весьма незначительном окислении Мо в металлической
фазе с очень высоким кислородным потенциалом, характерным для LD процесса. Термодинамический анализ подтверждает практически полное
отсутствие возможного окисления и его безвозвратных потерь. На
практике при выплавке стали в конвертерах LD потери молибдена
оказались выше расчетных.
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С
целью
определения
технологических
особенностей
микролегирования конвертерной стали молибденом были проведены 14
опытно-промышленных плавок Мо-содержащей стали ответственного
назначения.
Сталь выплавляли в большегрузных 350-тонных конвертерах с
продувкой технически чистым кислородом через водоохлаждаемую фурму
из передельного чугуна, металлического лома с соотношением чугун/лом =
295’310т/60’70т.
Известь и флюсующие материалы добавляли по
действующей технологии. Мо – содержащие материалы присаживали с
остальной шихтой в конвертер завалочным совком до заливки чугуна и
продувки кислородом. Молибден вводили ферромолибденом (FeMo)
марки ФМ-2 (ГОСТ 4759), содержащим 62,4 % Мо; 0,2 % W; 0,05 % C;
0,04 % P; 0,07 % S; остальное – Fe. На 5 плавках в шихту присаживали Мо
- содержащий металлический лом, вносящий в среднем 0,2 т Мо на плавку
с соответствующей корректировкой количества присаживаемого Мо.
Раскисление, легирование и рафинирование стали выполняли во время
выпуска металла в сталеразливочный ковш присадками алюминия, Si- и
Mn- содержащих ферросплавов, рафинирующих шлаков и других
материалов по действующей технологии. После выпуска углеродистого
полупродукта из конвертера в предварительно подготовленный
сталеразливочный ковш с одновременной присадкой всех необходимых
материалов сталь обрабатывали продувкой аргоном через футерованную
погружную фурму с расходом 40 – 80 м3/ч и давлением на фурме не менее
3 атм с предварительным усреднением в течение 7 минут на установке
доводки металла. Там же производили необходимую корректировку
температуры и химического состава. Измерения температуры стали
производили термопарой погружения ПР 30/6. Пробы металла отбирали
при помощи пробоотборника типа ПР и отправляли для экспресс-анализа
в химическую лабораторию.
После доводки стали до заданных по химическому составу и
температуре параметров ковш с металлом передавали в отделение
разливки стали конвертерного цеха. Из 14 опытных плавок Мосодержащей стали с присадкой ферромолибдена в шихту на 3-х плавках
понадобилась корректировка содержания Мо на установке доводки
металла.
Сталь разливали в 20-тонные изложницы. В процессе разливки
отбирали пробы металла, в том числе маркировочную среднековшевую
пробу, по результатам химического анализа которой производилось
назначение металла.
Вся произведенная сталь соответствовала предъявляемым к ней
требованиям и была отгружена по прямому назначению.
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В результате исследований установлено, что при введении
молибдена в сталь присадкой в конвертер FeMo и Мо-содержащего
металлического лома вместе с другими шихтовыми материалами среднее
усвоение Мо составило 84,7 % при минимальном 72 % и максимальном
98,2 %. Фактические потери молибдена при микролегировании
конвертерной Мо-содержащей стали ферромолибденом FeMo по
рассмотренному технологическому варианту составляют в среднем 15,3 %.
Анализ полученных данных показал, что основные потери
молибдена при производстве Мо-содержащей стали имеют место вместе с
корольками металла, «запутавшимися» в шлаке, при удалении шлака из
конвертера и в результате потерь FeMo в виде мелкой фракции, которая
остаѐтся в шлаке, в том числе при присадке кускового FeMo в сталь.
Избежать этих потерь, или значительно их снизить, можно,
присаживая FeMo в сталь, минуя контакт со шлаковой фазой, что можно
реализовать при внепечной обработке присадкой FeMo в сталь в
металлической оболочке трайбаппаратом [6] или при помощи импульснодинамического устройства [7].
С целью снижения непроизводительных потерь дорогостоящего
FeMo было предложено микролегирование стали молибденом производить
в процессе внепечной обработки, вводя Мо-содержащий материал в сталь в
металлической оболочке, например, в виде порошковой проволоки при
помощи трайбаппарата.
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УДК 621.74/339.13.021
ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНИХ МАШИН У СВІТІ НА ПОЧАТКУ
XXI СТОЛІТТЯ
В. А. Гнатуш, В. С. Дорошенко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Представлено аналіз світового ринку ливарних машин у 2001-2017рр.,
включаючи тенденції в торгівлі та топ-10 країн, світових експортерів і
імпортерів.
Представлен анализ мирового рынка литейных машин в 2001-2017 гг.,
включая тенденции в торговле и топ-10 стран, явлюющихся мировими
експортерами и импортерами.
Presented the analysis of the world market of casting machines in 20012017, including trends in trade and the Top 10 countries, which are global
exporters and importers.
Актуальність статті. Одним з наріжних каменів глобальної
економіки людської цивілізації є металургійно-ливарна промисловість. Її
продукція знаходить застосування у всіх галузях і сферах діяльності
людей. Невід‘ємним елементом глобальної металургійно-ливарної
промисловості є ринок ливарних машин, що почав формуватись ще за
часів першої промислової революції. Сплав інженерно-наукової думки і
підприємливості створив унікальне обладнання, що дозволяє як
забезпечити високі експлуатаційні характеристики металевих виробів, так і
їх економічну конкурентоздатність. На жаль, аналізу ринку ливарних
машин не приділяється достатньої уваги.
Мета статті. Дослідити стан світового ринку ливарних машин на
початку XXI столітті та його основні тренди.
Виклад основного матеріалу. Слід відзначити, що об‘єктом аналізу є
світова торгівля ливарними машинами, що використовуються в металургії
та ливарному виробництві. Ці товари відповідно УКТ ЗЕД класифікуються
кодом 845430, і до них відносяться ливарні формувальні лінії, машини для
лиття під тиском, відцентрового лиття, безпереривного лиття та інші
ливарні машини.
В першому двадцятилітті XXI століття ринок ливарних машин
відзначається нестабільним характером під впливом як економічних
процесів глобального масштабу, так і кон‘юнктури галузевих ринків.
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Впродовж 2001-2008 рр. експорт ливарних машин в світі збільшився з
572,3 до 1195,3 млн. USD, тобто в 2,1 рази. Світова економічна криза 2009
р. суттєво зменшила продажі і вони відновились у 2011 р. (1351,9 млн.
USD). Проте в подальшому експорт характеризується понижувальним
трендом. В 2017 р. рівень продаж ливарних машин зменшився на 35,2%
проти показника 2011 р. (рис. 1). Хоча за період з 2011 по 2017 р.
виробництво виливків у світі за даними Modern Casting збільшилось з 98,6
до 109,9 млн. т або на 11,5%.

Рис. 1 Динаміка експорту в світі машин ливарних (код УКТ ЗЕД 8454
30) і виробництва виливків. [1, 2].
Вважаємо, що така ситуація на глобальному ринку ливарних машин
зумовлена певними бізнес-процесами, що в останні роки мають місце в
ливарній промисловості. Співставлення імпорту ливарних машин та
кількості ливарних підприємств в світі (рис. 2) свідчить про певний зв‘язок
між цими показниками: коефіцієнт кореляції становить 0,90. Водночас, в
середньому по ливарній промисловості світу розрахункове виробництво на
одному підприємстві в 2016 р. становила 2,254 проти 1,996 тис. т в 2011р.,
тобто збільшилось на 12,9% при зменшенні кількості підприємств з 49,4 до
46,3 тис. шт. (- 6,3%).
Аналогічна ситуація має місце і в топ-10 країн, виробників виливків.
Використовуючи дані Modern Casting, визначено, що в 2011 р.
виробництво виливків на одному підприємстві становило 1,974 тис. т, а в
2016 р. – 2,314 тис. т, тобто збільшилось на 17,2%. Вочевидь, це свідчить
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про світову тенденцію збільшення завантаження ливарних потужностей і
зменшення інвестицій в оновлення діючих та будівництво нових ливарних
підприємств. В результаті зменшились обсяги закупівлі ливарних машин
країнами-імпортерами: в 2011 р. вони становили 12,8, а в 2016 р. – 9,6 млн.
USD/країна (- 25%).

Рис. 2 Динаміка імпорту в світі машин ливарних (код УКТ ЗЕД 8454
30) і кількості ливарних підприємств у світі [1, 2].
Відносно країн експортерів ливарних машин, то слід констатувати
наступне. Впродовж 2011-2017 рр. позиційї трьох основних продавців
(Японія, Італія, Китай) залищались незмінними (табл. 1). Решта країнлідерів мінялись місцями, але в цілому частка чільної десятки залишилась
незмінною – 89,6%.
Японія. В 2018 р. компанії країни експортували ливарні машини до
34 країн світу на суму 233,5 млн. USD, що майже відповідає показнику
2017 р. (235,4 млн. USD). Слід відзначити, що 58,1% японського експорту
припадає на Китай (90,0 млн. USD), Індію (26,4 млн. USD) і Республіку
Корея (19,3 млн. USD) [2]. Типовим представником ливарного
машинобудування є японський концерн Sintokogio Ltd., що відраховує час
свого функціювання з 1934 р. В наш час до нього входять 43 компанії з 12
країн світу і він є найбільшим в світі виробником ливарного обладнання.
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Таблиця 1 Рейтинг світових експортерів ливарних машин (код УКТ
ЗЕД 8454 30) в 2011 і 2017рр. [2].

1

Японія

380,8

28,29

1

Японія

235,4

23,53

2017
до
2011,
%
61,8

2

Італія

269,6

20,03

2

Італія

199,9

19,98

74,1

3

Китай

149,9

11,13

3

Китай

136,6

13,66

91,1

4

Німеччина

121,9

9,06

4

Швейцарія

109,4

10,94

138,8

5

Швейцарія
Велика
Британія

78,8

5,85

5

Німеччина

89,6

8,96

73,5

73,8

5,48

6

США

40,6

4,06

81,4

США

49,9

3,70

7

23,6

2,36

70,2

33,6

2,49

8

23,1

2,31

31,3

27,1

2,02

9

Тайвань,
Китай
Велика
Британія
Австрія

21,1

2,11

314,9

20,5

1,53

10

Фінляндія

16,9

1,69

119,0

1205,8

89,59

896,1

89,59

74,3

140,2

10,41

104,1

10,41

74,3

1346,0

100,00

1000,2

100,00

74,3

Топ
2011

6
7
8
9
10

2011
Країна

Тайвань,
Китай
Канада
Корея,
Республіка
Разом
Решта
55 країн
Всього

Вартість,
млн. USD

Частка,
%

Топ
2017

2017
Країна

Разом
Решта
58 країн
Всього

Вартість,
млн. USD

Частка,
%

Sintokogio Ltd. - виробник автоматичних формувальних ліній з
використанням прогресивних технологій опочного та безопочного
формування. В наш час до нього входять 43 компанії з 12 країн світу і він є
найбільшим в світі виробником ливарного обладнання, а саме
автоматичних формувальних ліній з використанням прогресивних
технологій опочного та безопочного формування. Щорічний оборот
концерна складає понад 1 млрд. USD, а покупцями його продукції є
компанії багатьох галузей (рис. 3). З них найбільше (45,6%) припадає на
сегмент автомобілебудування, що є лідером промислового виробництва в
глобальному ринку [3,4].
Італія. В 2018р. країна експортувала ливарні машини в 54 країни
світу на суму 238,2 млн. USD, що на 19,2% перевищує показник 2017 р.,
але на 11,6 % поступається досягнутому в 2011 р. П‘ятірку найбільших
імпортерів італійського обладнання з сумарною часткою 52,1% формують
Китай (45,5 млн. USD), Німеччина (23,1 млн. USD), Угорщина (20,2 млн.
USD), Індія (19,0 млн. USD) і Португалія (16,2 млн. USD). Слід відзначити,
що в 2018 р. Україна не закуповувала італійське ливарне обладнання, хоча
в 2011 р. зайняла друге місце в рейтингу з обсягом 30,7 млн. USD [2].
Згідно інформації Італійської асоціації виробників ливарних машин (Italian
Association of the Foundry Supplies, AMOFOND) до неї входять 140
компаній, на яких працюють 7,5 тис. співробітників [5].
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Рис. 3 Галузева структура продажів концерна Sinto Group (Японія) в
III кварталі 2018 р. [3].
Китай. В 2018р. країна експортувала ливарні машини в 85 країн світу
на суму 132,5 млн. USD, що на 3,0% менше ніж 2017 р. П‘ятірку країнімпортерів китайського обладнання з загальною часткою 54,2% склали
Індія (26,8 млн. USD), Індонезія (15,8 млн. USD), В‘єтнам (13,1 млн. USD),
США (10,1 млн. USD) і Мексика (5,9 млн. USD). Україна теж закупила
китайське ливарне обладнання на суму 1,5 млн. USD (20-е місце в
рейтингу) [2].
Італія. В 2018р. країна експортувала ливарні машини в 54 країни
світу на суму 238,2 млн. USD, що на 19,2% перевищує показник 2017 р.,
але на 11,6 % поступається досягнутому в 2011 р. П‘ятірку найбільших
імпортерів італійського обладнання з сумарною часткою 52,1% формують
Китай (45,5 млн. USD), Німеччина (23,1 млн. USD), Угорщина (20,2 млн.
USD), Індія (19,0 млн. USD) і Португалія (16,2 млн. USD). Слід відзначити,
що в 2018 р. Україна не закуповувала італійське ливарне обладнання, хоча
в 2011 р. зайняла друге місце в рейтингу з обсягом 30,7 млн. USD [2].
Згідно інформації Італійської асоціації виробників ливарних машин (Italian
Association of the Foundry Supplies, AMOFOND) до неї входять 140
компаній, на яких працюють 7,5 тис. співробітників [5].
Китай. В 2018р. країна експортувала ливарні машини в 85 країн світу
на суму 132,5 млн. USD, що на 3,0% менше ніж 2017 р. П‘ятірку країн-
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імпортерів китайського обладнання з загальною часткою 54,2% склали
Індія (26,8 млн. USD), Індонезія (15,8 млн. USD), В‘єтнам (13,1 млн. USD),
США (10,1 млн. USD) і Мексика (5,9 млн. USD). Україна теж закупила
китайське ливарне обладнання на суму 1,5 млн. USD (20-е місце в
рейтингу) [2].
Статистика світового імпорту ливарних машин за 2011-17рр.
свідчить про глобальність цього ринку. Так в 2011 р. покупцями ливарних
машин було 120 країн світу, а в 2017р. – 127 країн (табл.. 2). Причому
членами ООН є 193 країни, а ведуть статистичний облік 250 країн і
територій. Звичайно серед лідируючої десятки країн-імпортерів (частка
68,4% в 2017 р.) є як країни зі столітнім досвідом розвитку металургійноливарних технологій, так і країни, що в історичному вимірі зовсім недавно
почали інтенсифікувати цей сегмент ринку.
Серед останніх чільне друге місце в Топ-2017 займає Мексика,
підприємства якої за 2011-17 рр. збільшили виробництво виливків з 1,7 до
2,9 млн. т і, відповідно, наростили обсяг закупівель ливарних машин з 40,0
до 121,7 млн. USD, тобто, збільшили в 3 рази.
Певною мірою цікава ситуація склалася з Австрією. З одного боку ця
країна імпортувала у 2017 р. ливарних машин на суму 43,2 млн. USD
проти 9,0 млн. USD у 2011 р., хоча виробництво виливків за цей період
майже не змінилось: 305…310 тис. т. З іншого боку у 2017 р. вартість
експорту ливарних машин Австрією склала 21,1 млн. USD, а в 2011 р. – 6,7
млн. USD. Вочевидь, компанії країни не тільки модернізують свої ливарні
цехи, а й торгуют ливарними машинами з іншими країнами.
Найбільшим імпортером ливарних машин в світі є Китай, частка
якого в 2017 р. становила 20,9%. Однак слід відзначити, що у 2017 р. проти
2011 р. вартість закупівель країною зменшилась на 16,4% (табл. 2).
Вочевидь, це зумовлено як певною насиченістю китайського ливарної
промисловості новітнім ливарним обладнанням, так і реалізацією політики
поступового зменшення в країні кількості ливарних підприємств. Відомо
[6], що з діючих в країні близько 15 тисяч підприємств тільки 30%
виробляють 80% річного обсягу виливок в Китаї. Крім того, згідно 13-го
п‘ятилітнього плану в ливарній промисловості Китаю передбачено до 2020
р. впроваджувати процеси високоточного лиття та інтелектуальне ливарне
обладнання; 3D друк ливарних форм і стрижнів; цифрові технології
проектування, аналізу та виробництва; створювати інтелектуальні ливарні
цехи (workshop) [6].
Україна. Слід зазначити, що впродовж 2001-17 рр. динаміка
українського експорту і імпорту ливарних машин схожа на «карколомний»
і дуже нестабільний характер. За звітний період Україна експортувала
машин ливарних всього на суму 51,8 млн. USD.
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Таблиця 2 Рейтинг світових імпортерів ливарних машин (код УКТ
ЗЕД 8454 30) в 2011 і 2017 рр. [2].

1

Китай

327,8

19,63

1

Китай

274,1

20,88

2017
до
2011,
%
83,6

2

Індія

157,0

9,40

2

Мексика

121,7

9,27

304,3

3

Іран

122,8

7,35

3

США

109,9

8,37

136,5

4

119,3

7,15

4

Іран

89,7

6,83

73,0

101,8

6,09

5

Індія

84,6

6,45

53,9

6

Росія
Корея,
Республіка
США

80,5

4,82

6

Німеччина

48,9

3,73

75,9

7

Туреччина

73,2

4,38

7

В’єтнам

45,4

3,46

69,3

8

В‘єтнам

65,5

3,92

8

43,6

3,32

42,8

9

Німеччина

64,4

3,86

9

Корея,
Республіка
Австрія

43,2

3,30

481,6

10

Таїланд

48,8

2,92

10

Індонезія

36,8

2,81

82,1

1161,1

69,53

898,0

68,42

77,3

508,9

30,47

414,6

31,58

81,5

1670,0

100,00

Разом
Інші
127 країн
Всього

1312,5

100,00

78,6

42,0

0,03

19,3

0,01

46,0

Топ
2011

5

2011
Країна

Разом
Інші
120 країн
Всього
12

Україна

Вартість,
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Частка,
%

Топ
2017

15

2017
Країна

Україна

Вартість,
млн. USD

Частка,
%

При цьому з України найбільше було поставлено 2007 р. на суму 25,6
млн. USD (49,8%), а зовсім не було продажів у 2014 р., що, вочевидь,
зумовлено російсько-українською війною. У звітний період Україна
імпортувала машин ливарних всього на суму 340,0 млн. USD: найбільше у
2007 р. (83,2 млн. USD, 24,5%), а найменше 2001 р. (0,167 млн. USD) [2, 7].
У рейтингах імпортерів за 2011 і 2017 рр. Україна посідала, відповідно, 12
та 15 місця (табл. 2). Вважаємо, що така нестабільна ситуація на
українському ринку ливарних машин зумовлена відсутністю у уряду і
бізнесу чіткої програми розвитку металургійно-ливарної промисловості
країни, а також програми розвитку металоспоживаючих галузей.
У 2018 р. провідним постачальниками ливарних машин в Україну
були Китай (29,2 млн. USD, частка 68,2%), Італія (7,0 млн. USD, 16,3%) та
Швейцарія (2,8 млн. USD, 6,6%) [7]. Повідомлялось [8, 9], що у 2018 р.
українська компанія Науково-виробниче підприємство „Фероліт‖ (м.
Горішні плавні) закупила першими в Європі найновіший комплекс
вертикального безопокового формування DISAMATIC С3-В-250 від
компанії DISA (Данія). Перша установка DISAMATIC C3 була введена до
дії в китайській компанії в серпні 2016 р., а вже впродовж 2017 р. в країнах
азіатського регіону функціювало 22 таких формувальних комплексів. Серія
DISAMATIC C3-250 побудована в м. Бангалорі компанією DISA India. Ця
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формувальна система виробляє до 250 форм/год. і має розміри прес-форм
535 x 650 x 120-340 мм. За підсумком 2018р. Індія займає 7 місце в Топ-10
експортерів ливарних машин в Україну з часткою 0,4%.
Порівняльний аналіз виробників сталі, металевих виливків,
експортерів і імпортерів ливарних машин дозволяє виявити певні
закономірності (табл. 3). Серед виробників сталі, виливків та експортерів
ливарних машин переважають країни з розвиненою промисловістю та
традиційно заохочувальним підходом до інновацій. Беззаперечним лідером
світового ринку металів є Китай, який не тільки їх виробляє, а й активно як
імпортує, так і експортує передові металургійно-ливарні технології та
обладнання.
Зростаюче металовиробництво демонструє Індія, яка займає 2-3 місця
у виробництві сталі та виливок і доволі активно імпортує ливарні машини,
тим самим створюючи базу для подальшого зовоювання нових сегментів
ринку продукції з металів та підвищення конкурентоздатності країни.
Японія займає не лише провідні позиції у виробництві сталі та
виливків, а й займає перше місце серед світових експортерів ливарних
машин. Вочевидь це свідчить про добре продуману промислову політику,
яку проводить уряд та бізнесові кола Японії.
Таблиця 3 Порівняльні рейтинги країн, світових виробників сталі та
виливків, а також експортерів і імпортерів машин ливарних за кодом УКТ
ЗЕД 845430 у 2017 р.
Топ
- 10
1
2
3
4
5
6

Виробництво
сталі
Частка,
Виробник
%
Китай
50,86
Японія
6,11
Індія
5,93
США
4,76
Росія
4,18
Корея,
Республіка
4,15

7

Німеччина

8

Туреччина

9
10

Бразілія
Італія
Разом
Решта
54 країни
Всього

2,56
2,19
2,01
1,41
84,15
15,85
100,00

Виробництво виливок
Виробник
Китай
Індія
США
Німеччина
Японія
Росія, 2016
Мексика
Корея,
Республіка
Італія
Бразилія
Разом
Решта
28 країн
Всього

Частка,
%
44,96
10,97
8,80
4,99
4,96
3,85
2,65
2,31
2,04
2,02
87,55
12,45
100,00

Експорт машин
ливарних
Частка,
Експортер
%
Японія
23,53
Італія
19,98
Китай
13,66
Швейцарія
10,94
Німеччина
8,96

Імпорт машин
ливарних
Частка,
Імпортер
%
Китай
20,88
Мексика
9,27
США
8,37
Іран
6,83
Індія
6,45

США

4,06

Німеччина

3,73

2,36

В’єтнам

3,46

Тайвань,
Китай
Велика
Британія
Австрія
Фінляндія
Разом
Решта
58 країн
Всього

2,31
2,11
1,69
89,59
10,41
100,00

Корея,
Республіка
Австрія
Індонезія
Разом
Інші
127 країн
Всього

3,32
3,30
2,81
68,42
31,58
100,00

Примітка. Вихідні дані від Modern Casting [1], International Trade
Centre [2] і World Steel Association [10]
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Висновки
Світовий ринок ливарних машин віддзеркалює технологічні та
бізнесові процеси, які мають місце в ливарній промисловості. Починаючи з
201 р. і по 2017 р. світовий експорт ливарних машин зменшився на 35,2%
на фоні збільшення виробництва виливків (+11,5%) і зменшення кількості
ливарних цехів (-6,3%). Трійку основних експортерів ливарних машин у
2017 р. формують Японія (23,5%), Італія (20,0%) та Китай (13,7%). При
цьому серед імпортерів-лідерів є Китай (20,9%), Мексика (9,3%) та США
(8,4%).
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УДК 621.74.041
КОНЦЕПЦИИ РОТОРНО-КОНВЕЙЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ
ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ
В. С. Дорошенко, В. О. Шинский
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Роторно-конвеєрні комплекси (РКК) забезпечують поєднання
транспортних і технологічних операцій ливарних процесів. Такі конвеєрні
технології лиття в піщані форми дозволяють отримувати заготовки
високої якості і сприяють автоматизації процесу лиття. Включення в
РКК термічної печі дозволяє виконати термообробку виливків для
отримання бейнітних структур з високими експлуатаційними
характеристиками. Описані концепції РКК забезпечать зростання
продуктивності виробництва, скорочення його виробничих площ, енерго- і
трудомісткості,
відповідють
сучасному
високотехнологічному
устаткуванню, принципи якого багато в чому засновані на науковотехнологічних розробках і патентах ФТІМС НАН України.
Роторно-конвейерные комплексы (РКК) обеспечивают совмещение
транспортных и технологических операций литейных процессов. Такие
конвейерные технологии литья в песчаные формы позволяют получать
заготовки высокого качества и способствуют автоматизации процесса
литья. Включение в РКК термической печи позволяет выполнить
термообработку отливок для получения в них бейнитных структур с
высокими эксплуатационными характеристиками. Описанные концепции
РКК обеспечат рост производительности производства, сокращение его
производственных площадей, энерго- и трудоемкости, соответствует
современному высокотехнологичному оборудованию, принципы которого
во многом основані на научно-технологических разработках и патентах
ФТИМС НАН Украины.
Rotor conveyor complexes (RСС) provide a combination of transport and
technological operations of casting processes. Such conveyor sand casting
technologies allow to obtain high quality billets and help automate the casting
process. The inclusion of a heat treatment furnace in the RCС allows heat
treatment of castings to obtain bainitic structures with high performance
characteristics. The RСС concepts described will provide an increase in the
productivity of production, a reduction in its production space, energy and labor
intensity, and corresponds to modern high-tech equipment, the principles of
which are largely based on scientific and technological developments and
patents of the FTIMS NAS of Ukraine.
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В аналитическом обзоре при выполнении научно-технологических
исследований, проводимых в настоящее время 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
(РКК)»
представлен ряд концепций таких РКК. Их разработка направленна на то,
чтобы автоматизировать крупносерийное, но, в то же время, с
максимально возможным варьированием номенклатуры, производство
отливок с минимальным персоналом и стремлением исключения субъекта
из технологического цикла изготовления конкурентоспособной продукции.
Среднесрочное будущее литейного производства в мире, по мнению
гендиректора Foundry-Planet Томаса Фрича, прогнозируется позитивно [1].
История развития литейного производства в течение нескольких тысяч лет
свидетельствует, что наша отрасль была и остается прекрасным
«сейсмографом» тенденции экономического развития в целом, и сейчас мы
ощущаем явные признаки изменений. Переход на электромобили (EMobility), освоение цифрового мира, который бесконечно быстрее нашего
восприятия, осознание и принятие концепции «Интернета вещей» (IoT) - в
числе задач, подлежащих решению литейщиками.
При этом актуальным остается рост производительности литейного
производства, который способны обеспечить РКК, конкурируя с
традиционными автоматическими формовочными линиями (АФЛ).
Принцип работы и ряд примеров рокторно-конвейерных линий (РКЛ, как
они изначально названы автором) для машиностроения описал академик Л.
М. Кошкин [2]. Ранее реализация оборудования типа РКЛ в литейном
производстве не имела успеха, т. к. использование таких комплексов,
прежде всего, нуждается в новых технологических процессах песчаной
формовки, охлаждения отливок в форме, а также изготовления моделей.
Основные принципы построения РКЛ легче всего осуществить в цепи
операций, выполняемых с примерно одинаковой продолжительностью на
синхронно вращающихся столах или каруселях, в свою очередь
выстроенных так, что обработка изделий совмещается с их
транспортированием
вместе
с
формообразующей
оснасткой,
инструментами и исполнительными органами.
Анализ условий реализации модельно-формовочных, заливочных и
охлаждающих отливку технологий для РКЛ показал, что ближе всего к
таким условиям подходят способы литья по газифицируемым моделям
(ЛГМ), которые, благодаря использованию разовых моделей, позволяют
быстро изменять номенклатуру литья и расширить диапазон серийности
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выпускаемой РКЛ продукции. О преимуществе быстрого перехода на
новый вид отливки на линиях ЛГМ отмечается в материалах недавнего
симпозиума, посвященного рассмотрению новых достижений в области
ЛГМ-процесса [3], что кратко прокомментируем ниже.
Симпозиум проходил на базе института технологии материалов в г.
Бремен (Германия) и включал экскурсию в данный институт, где наряду с
последними достижениями технологии ЛГМ участников ознакомили с
перспективами применения этого процесса для производства отливок
электромобилей. Эти работы институт проводит совместно с концерном
«Folkskvagen», который с 2020 г. переходит на серийный выпуск
электромобилей. Среди 13 докладов представителей различных стран, в
том числе, Германии, Китая, Нидерландов, Великобритании, Мексики,
США, Ирана и др., Россия была представлена докладом «Новое
оборудование и технология ЛГМ для получения отливок из стали и
высокопрочного чугуна» [3].
Китайским представителем на симпозиуме были приведены примеры
ЛГМ различных типов отливок, в том числе, для тракторов, блоков и
головок двигателей, а также крупных отливок весом до 10 тонн. В
настоящее время Китай ежегодно выпускает более 2 млн. тонн отливок
методом ЛГМ, являясь мировым лидером такого производства. Это было
достигнуто практически за последние 10 лет путем организации 10-15
крупных литейных производств, а большинство (~750) составляют
литейные цехи с годовым количеством 3 – 5 тыс. тонн.
Особый интерес вызвал доклад представителя Мексики о самом
крупном литейном заводе с годовым выпуском 50 тыс. тонн отливок.
Литье из серого и высокопрочного чугунов производят для всемирно
известных фирм «John Deere», «Caterpillar» и др. Большинство докладов
было посвящено контролю технологических параметров ЛГМ-процесса
для обеспечения высокого качества отливок. Российскими участниками
был представлен доклад о новом оборудовании для производства
высококачественных отливок широкой номенклатуры c практически
полным контролем параметров процесса ЛГМ компьютерными
программами и возможностью перехода на новую модель отливки в
течение не более 10-15 минут, что достигается за счет специальной
конструкции модельных автоматов. Разработанный и освоенный комплекс
ЛГМ позволяет получать отливки, исключая человеческий фактор, что
актуально для создания мелких литейных цехов с годовой мощностью до 5
тыс. тонн [3].
Отечественные разновидности ЛГМ-процесса, созданные в Физикотехнологическом институте металлов и сплавов НАН Украины, включают
ускоренное охлаждение отливок в песчаной форме путем интенсификации
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конвективного теплоотвода [4, 5], что актуально для регулирования
длительности выдержки отливки в форме при синхронизации операций на
РКЛ. Применение принципов проектирования РКЛ для ЛГМ-процесса в
совокупном, комплексном использовании научно-технологического опыта
и конструкторских решений позволит увеличить производительность,
уменьшить операционные запасы материалов, сократить цеховые площади,
а также энергоемкость, трудоемкость, себестоимость литья и капитальные
затраты с ускорением их окупаемости. ЛГМ-процесс обладает
потенциалом снижения массы литых конструкций по сравнением с
современной литой металлопродукцией Украины и стран СНГ примерно в
1,5 раза, а по сравнению с Западной Европой - в 1,3 раза, что,
соответственно, ведет к сокращению энергоносителей, шихтовых
материалов, трудоемкости производства отливок в 1,5-2,0 раза.
Предварительно проведенный обзор патентной информации о
конструкциях линий изготовления литейных форм, как ближайших
«конкурентов» РКЛ, с целью оптимизации концепции их проектирования
показал следующее. Например, формовочная линия (а. с. СРСР
№1131588А) включает один автомат для изготовления нижних и верхних
полуформ с механизмами установки и выбивки форм. Она имеет
технологический и транспортный конвейеры для верхних и нижних
полуформ с двумя параллельными ветвями. Технологические возможности
такой линии обусловлены совмещением операций изготовления полуформ
одним автоматом, удаления и составления полуформ на одной позиции,
что снижает ее эксплуатационную надежность.
Рассмотрена также автоматическая линия безопочной формовки (а. с.
СССР № 651887) с двумя последовательно расположенными
формовочными автоматами. Она также оснащена транспортным
конвейером, двумя устройствами для перестановки и кантования
полуформ в виде приводной решетки, на которой установлена рамка с
приводом ее вращения. К недостаткам этой линии можно отнести
конструктивную сложность, низкую надежность и недолговечность
приводной каретки с установленной на ней рамкой и приводом вращения,
что с высокой вероятностью приведет к ее заклиниванию, остановкам в
работе и снизит надежность и производительность всей линии.
В обзоре конструкций линий для производства разовых моделей среди
аналогов для нашего проектирования рассмотрена автоматическая РКЛ
преимущественно для изготовления парафино-стеариновых выплавляемых
моделей (а. с. СССР №1603612А1), содержащая два перегрузочных
роторных автомата, размещенных между встречными ветвями конвейеров,
в которых количество мест крепления пресс-форм кратное количеству
перегрузочных роторных автоматов. Роторные автоматы и конвейеры
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объединены в технологический поток, что отвечает сути РКЛ, но эти
автоматы конструктивно сложны, показанный вид крепления пресс-форм к
кронштейнам конвейеров приведет к остановкам в работе и снижению
производительности. Отсутствие в этой РКЛ ряда устройств для обработки
исходного пенополистирола (ППС), роторного автомата и другого
оборудования для получения пенополистирольных моделей значительно
снижает
производительность
и
технологические
возможности
использования линии для получения качественных газифицируемых
моделей, применяемых в процессе ЛГМ, а также повышает удельные
расходы материалов, энергоресурсов и ухудшает условия труда.
Известна также конструкция РКЛ, разработанная под руководством
проф. Шинского О. И., на основе разновидности ЛГМ (ГАМОДАРпроцес), технологический процесс, и схему котой показаны на рис. 1.

а
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б
Рис. 1 Схемы: технологическая (а) и комплектации РКЛ (б) на основе
ЛГМ.
Технологическая схема (рис. 1а) включает: I - формование, II установку камеры прессования, III - заливку и вдавливание жидкого
металла, IV - удаление камеры прессования, V - подсоединение
дополнительного бункера, VI - извлечение отливки и регенерацию песка.
Указано позиции: 1 - контейнер; 2 - полистирольная модель; 3 литниковая система; 4 - открытые жалюзей; 5 - песок; 6 - дополнительный
бункер; 7 - поршень; 8 - жидкий металл; 9 - отливка; 10 - стояк.
Схема комплектации (рис. 1б): 1 - система охлаждения; 2, 6 аккумуляторы; 3 - ротор поворота контейнеров; 4 - реактор дожига
вредных газов; 5 - вакуумная установка; 7,15 - конвейер-транспортер; 8 контейнер; 9, 10, 13 - транспортировочный ротор, 11 - ротор заливки и
кристаллизации металла под давлением; 12 - ротор установки контейнеров;
14 - Магнитодинамический система; 16 - система регенерации песка.
Проектная производительность РКЛ в 1.5-3.0 раза превосходит
современные автоматические литейные линии и позволяет получать
отливки из железоуглеродистых и цветных сплавов массой до 50 кг с
высокими потребительскими характеристиками. Создание давления при
вдавливании поршнем жидкого металла ускоряет твердение и охлаждение
металла, устраняет усадочные и частично газовые дефекты, а также
несколько сокращает время охлаждения отливок в форме. Наличие
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аккумуляторов позволяет накапливать формы, направляемые на заливку
металлом, а также формы, в которых охлаждают отливки.
Для рассмотренной РКЛ (рис. 1) разовые модели подают со стороны.
Такое производство выполняется на РКЛ [6], которая оптимально
обеспечивает процесс изготовления газифицируемых моделей путем
оснащения ее устройствами и оборудованием, последовательно
выполняющими технологически необходимые операции и, приняв на
входе исходный материал, выдает на выходе готовые кусты или кластеры
газифицируемых моделей (рис. 2). Методом обобщения, анализа и
преодоления недостатков рассмотренных аналогов и на основе опыта
проектирования комплексов ЛГМ [7] создана такая конструкция РКЛ.

Рис. 2 РКЛ для производства пенополистирольных моделей [6].
Эта РКЛ состоит из последовательно расположенного следующего
оборудования: устройства предварительного рассева гранул полистирола
1, пневмотранспортного элеватора 2, дозировочной установки для
подвспенивания прошедших рассев гранул 3, расположенной под
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установкой роторного автомата 4 для получения пенополистирольных
моделей, оснащенного устройством 5 для задувки пенополистирола в
разъемные пресс-формы 6, закрепленные на подвижных плитах 7. Также
имеется устройство 8 для спекания ППС в пресс-формах и устройство 9
для охлаждения разъемных пресс-форм 6 с полученными пеномоделями
10. Подвижные плиты 7 расположены в кольцевых камерах 11 туннельного
типа. По касательной к автомату расположен конвейер выдержки
пенополистирольных моделей 12, конвейер 13 сборки кустов таких
моделей, конвейер 14 покраски кустов моделей, конвейер 15 сушки кустов
моделей и транспортный конвейер 16 готовых кустов 17 газифицируемых
моделей.
РКЛ оснащена приводной станцией 18 и работает следующим
образом. Исходный материал - гранулированный полистирол после
прохождения через устройство предварительного рассева 1 приобретает
необходимый гранулометрический состав и пневмотранспортным
элеватором 2 подаѐтся в дозирующую установку подвспенивания гранул.
Подвспенный подготовленный ППС подается в расположенный под
установкой 3 роторный автомат 4 для получения пенополистирольных
моделей. В этом автомате устройством для задувки 5 выполняется
задувание ППС в разъемные пресс-формы 6, закрепленные на подвижных
плитах 7.
Устройством для спекания пенополистирола 8 выполняется спекание
задутого в пресс-формы ППС, а устройством 9 - охлаждение разъемных
пресс-форм 6 с пеномоделями. Охлажденные пеномодели 10 извлекаются
из разъемных пресс-форм 6 и подаются на конвейер 12 для выдержки этих
моделей. На конвейере 13 выполняется сборка пенополистирольных
моделей в кусты, а на конвейере 14 выполняется покраска этих кустов. На
конвейере 15 кусты пенополистирольных моделей сушат и транспортным
конвейером 16 подают готовые кусты газифицируемых моделей по
назначению. Движение и синхронная работа всех составляющих частей
линии обеспечивается приводной станцией 18. В случае необходимости
для тонкостенных моделей с развитой поверхностью возможно оснащение
линии дополнительным конвейером для сушки окрашенных моделей [8].
Следуя концепции проф. Шинского О. И. о модульной комплектации
высокопродуктивного, экологически безопасного, автоматизированного
оборудования и литейных роторно-конвейерных комплексов (РКК) на
основе новых технологий с использованием физически связанных
разрежением и криотехнологиями формовочных материалов, в развитие
проектирования конструкций РКЛ выполнили объединение линии для
производства разовых моделей с роторными формовочными модулями и
другим описанным ниже оборудованием. Пример аналогичного модуля
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описан в работе [9]. Также данная РКЛ (рис. 2) по производству моделей
пригодна для встраивания в действующие литейные комплексы, типа
описанных в патенте [7]. Кроме того, по нашему мнению, перспективным
направлением является совмещение модельных и литейных линий с РКЛ,
на которых производится термообработка отливок для оптимизации их
механических свойств, улучшения обрабатываемости, в том числе для
дальнейшей механообработки на РКЛ или станках с ЧПУ. В целом,
идеальное решение задачи представляется в получении готовых к сборке
металлических заготовок с максимальным использованием возможностей
РКЛ.
На рис. 1 и 2 представлены РКЛ, представляющие не полный, а части
процесса ЛГМ, от производства моделей до выпуска отливок. Одна линия
предназначена для литья (заливка, охлаждение, выбивка отливок и
охлаждение песка), а другая РКЛ - для производства моделей. Сочетание
двух или более РКЛ с сочленяющим их оборудованием авторами, согласно
заглавия статьи, предложено называть роторно-конвейерным комплексом
(РКК).
В развитие концепци конструирования РКК далее рассмотрим
последовательность комплектации РКК роторными формовочными
модулями в сочетании с линией термообработки отливок, что является
новым шагом автоматизации производства высококачественных отливок
(рис. 3). Роторный формовочно-заливочный модуль, который схематично
показано в плане в составе РКК устроен таким образом, что по настилу
движется роторная карусель 1, которая опирается на настил через шаровые
пары и по центру карусели имеет вертикальную стойку с шестью рычагами
(спицами) [9]. Пошаговое перемещение на 60° роторной карусели с
тележками 2, имеющими по четыре катка, по настилу осуществляют
пневмоприводом 3, который имеет пневмоцилиндр с закрепленным на
штоке упорно-возвратным механизмом.
Контейнеры и контейнерные формы устанавливаются на 6 тележек,
имеющих центрирующие элементы. Загрузочное устройство 4 для подачи
формовочного песка в контейнер закреплено на стойке и обладает
подвижностью в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Устройство 5 для перестановки формы на заливочный конвейер имеет
привод 6, который позволяет перемещать готовые контейнерные формы.
Для манипуляций с формой она может подключаться к вакуумной системе
с помощью устройства 7 модуля для вакуумирования (откачки воздуха)
через клапаны формы. Установка пустых контейнеров на тележки 2
осуществляется консольным краном 8. Данная конструкция модуля
обеспечивает автоматизацию изготовления песчаной формы по
газифицируемым моделям.
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Рис. 3 Схема РКК с двумя роторными формовочными модулями и
кольцевой термической печью непрерывного действия.
Такие модели предусмотрено подавать из РКЛ (рис. 2), часть
выдающей конвейерной ветки 23 с моделями которой условно изображена
в нижней части рис. 3. Получаемая контейнерная форма состоит из
уплотненного и загерметизированного сверху синтетической пленкой
формовочного песка с пенополистирольными моделями и литейной
воронкой. Удаление формы с формовочного модуля выполняют на поз. I с
помощью устройства 5 или специальным краном. Такие формы 9,
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переставленные на конвейер под заливку металлом показаны окрашенные
серым цветом.
Функционирование формовочного модуля производится следующим
образом. На поз. VI или V (в разных вариантах формовки) устанавливают
пустую контейнерную опоку (контейнер), опуская на центровочные штыри
тележки роторного модуля при помощи консольного крана 8, и начинают
цикл операций формовки. На поз. IV производят засыпку песчаной
подушки на дно контейнера. Формовочный песок подают четырьмя
питателями загрузочного устройства 4, которое перемещают при помощи
пневмопривода по вертикали и вращая вокруг вертикальной стойки, а
запыленный воздух отсасывают через центральный гофрированный
трубопровод. Четыре питателя загрузочного устройства позволяют подать
песок не на верхнюю поверхность модели, а по четырем углам контейнера
с затеканием песка к стенкам модели после отражения от стенок
контейнера. Это уменьшает пылеобразование и трение песка о модель. На
поз. III после установки модели (кустов моделей) на песчаную подушку
производят засыпку основной массы песка, на поз. II производят его
досыпку, виброуплотнение и герметизацию контейнера синтетической
пленкой. Длительность цикла работы такого модуля определяется
продолжительностью технологических операций на поз. II, как наиболее
трудоемких, и находится в пределах 4…6 минут [9].
На рис. 3 показан комплекс с двумя роторными формовочными
модулями. Если с РКЛ (рис. 2) поставляются сравнительно крупные
модели и формуются в режиме «одна модель – одна форма», то
задействуют оба формовочных модуля. Также в контейнере могут
формовать модельные кусты (кластеры), смонтированные из 4 – 6 и более
отдельных моделей, в свою очередь каждая из которых может состоять из
двух и более частей, выполненных роторным автоматом на РКЛ (рис. 2). В
последнем случае будет достаточно работы одного формовочного модуля.
Такая двухмодульная компоновка расширяет номенклатуру и серийность
выпускаемой продукции проектируемого комплекса.
После подачи на конвейер 10, формы заливаются металлом в
соответствие с известными способами ЛГМ, отливки затвердевают,
движутся в формах вдоль конвейера и охлаждаются до определенной
температуры. Для отливок из железоуглеродистых сплавов, в частности из
высокопрочных чугунов (ВЧ), которые по массе составляют около 25 %
мирового производства литья, в последнее время, согласно обширному
объему технической информации на эту тему [5, 10-14], целесообразно
проводить термическую обработку (ТО) для получения бейнитной
структуры, что значительно упрочняет металл, как показано на рис. 4 [10].
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а

б
Рис. 4 Механические свойства (а) [10] и структурообразование ВЧ (б)
[15].
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Поэтому в данной концепции проектирования РКК линия
термообработки отливок включена в предлагаемый комплекс (рис. 3) на
основе разработок ФТИМС НАН Украины [5, 13-14], а также с учетом
статьи [11] по проектированию преимущественно конвейерных установок
для упрочнения металла путем получения его с бейнитной структурой
(plant design for bainite hardening).
После изотермической закалки ВЧ (Austempered Ductile Iron)
достигает ζв = 1200…1300 МПа (рис. 4а), как указано на схеме Ю. Г. Бобро
[10]. А орграф (в виде дерева блоков и точек сочленения) возможных
превращений в твердом состоянии металлической матрицы ВЧ при
охлаждении чугунов в литейной форме или при ТО разработан
К. В. Макаренко и показан на рис. 4б [15]. Кольцевая термическая печь в
составе литейно-термического РКК (рис. 3) подобна конструкциям
кольцевых термических печей непрерывного действия, схемы которых
показаны в работе [12]. Такие печи пригодны для термообработки
заготовок с литого состояния согласно способа [13]. Этот способ состоит в
быстром извлечении из сыпучего песка формы затвердевшей горячей
отливки с аустенитной структурой ВЧ и быстром охлаждении отливки
(закалки), исключающем перлитное превращение, до температуры начала
образования бейнитной структуры. Затем производится изотермическая
выдержка отливки в интервале температур бейнитного превращения,
которая «закрепляет» в отливке эту структуру, после чего отливку
охлаждают на воздухе.
В нашем примере формы с охлаждающими в них отливками
движутся по конвейеру 10 и затем попадают в тамбур извлечения отливки
из формы. Далее контейнеры 11 с песком (формы без отливки) удаляются
с конвейера (по стрелке на рис. 2), а отливки перегружается на лотки 12 и
вместе с ними перемещается на операцию закалки в системе 13 с
закалочными ваннами в жидких средах. Для упрощения извлечения
горячих отливок из формы внутрь контейнера перед подачей на тележку 2
формовочного модуля могут вставлять сетчатую (проволочную) корзину,
за проушины которой удобно извлечь эту корзину с отливкой и установить
ее на лоток 12 [14]. Такой способ выгрузки и дальнейшего перемещения
отливок в корзине по поледующим технологическим операциям удобен
для мелких отливок, получаемых в кустах, он предотвращает случайное
отламывание и потерю отливок, например, в закалочной ванне или
термической печи.
Пройдя закалку, отливки на лотках попадают через систему
тамбуров в кольцевую печь 19, в которой загрузка - выгрузка отливок
выполняется толкателем 14 [12]. Печь также имеет промежуточные
перегородки (двери) 15 для создания требуемого режима термообработки

136

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

(различных зон нагрева), двери 16 для сборки и ремонта, шкаф управления
17, нагреватель 18 и систему для подачи газа 20. Выйдя из печи, отливка на
лотке проходит сквозь тамбур охлаждения 21 и попадает на конвейер 22
для окончательного охлаждения и удаления с литейно-термического РКК.
Печи с вращающимся или рольганговым подом оптимально
подходят для непрерывных процессов на небольшой площади. Они
нагреваются электричеством (с использованием вентиляторов для
циркуляции газов) или газовыми горелками, производительность
кольцевых печей составляет 500 - 1000 кг/ч [12] в диапазоне рабочих
температур 150 - 980 °C. Печи применяют для таких видов термообработки
изделий из различных сплавов: закалка, нормализация, отжиг,
науглероживание, карбонитрация и др.
Дополнительно следует отметить некоторую особенность формовки
оболочковых корпусных отливок с закрытыми - «глухими» полостями при
ЛГМ. К ним относятся чугунные корпуса боеприпасов, закрытые (с одним
отверстием) полости моделей которых традиционно засыпают
формовочным песком сверху и эти полости формуют в виде висячих
песчаных «болванов». Очевидно, что стоячие песчаные конструкции из
песка без связующего менее склонны к осыпанию при заливке метала в
форму, чем висячие. В первом случае силы веса песка увеличивают силы
его внутреннего трения, сжимая «болван», а во втором – уменьшают,
растягивая его. Кроме того, при извлечении горячей отливки из формы
согласно способам [13, 14] следует быстро высыпать песок из полостей,
для чего будет необходимо кантование на 180° куста отливок, что трудно
будет сделать для отливок в аустенитном состоянии с температурой
порядка 900 °C.
Исходя из описанных условий литья таких оболочковых отливок
способом ЛГМ с термообработкой из горячего литого состояния,
предложен вариант способа формовки моделей с засыпкой их полостей
сверху и виброуплотнением песка, герметизацией формы пленкой и
вакуумированием, а затем кантованием формы на 180° [16] при
перестановке ее с роторной карусели 1 формовочного модуля на
заливочный конвейер 10 (рис. 3). Тогда при формовке модельный куст
устанавливают литниковой воронкой книзу на тележке 2 (в варианте на
направляющем штыре), предварительно застелив верхнюю поверхность
тележки пленкой. Затем сверху устанавливают не контейнерную, а
рамочную опоку, которую засыпают песком и герметизуют сверху пленкой
после его виброуплотнения. В вакуумируемом состоянии формы обе
пленки прижимаются к форме, таким образом упрочненную форму
снимают с тележки, кантуют и устанавливают в положение 9 в начале
заливочного конвейера. При этом воронка оказывается сверху, «болваны»
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оказываются стоячими, и песок из них легко высыпается из затвердевших
отливок при извлечении последних из формы вверх. Отсутствует операция
создания песчаной подушки (постели) для установки на нее модельного
куста. В таком способе литья приемлема как сифонная, так и дождевая
литниковая система, вторая – более экономная по расходу металла.
Описанные конструкции конвейерных устройств могут служить
примерами реализации ранее не раскрытых инновационных возможностей
литья по разовым моделям путем применения высокой текучести сухого
песка, как внутреннего резерва такого вида формовки, в процессе быстрой
выбивки отливки из формы и подачи ее на термообработку в горячем
состоянии. Также и сама термообработка для достижения повышенных
механических свойств, например, показанных на рис. 3, способствует
раскрытию
внутреннего
потенциала,
свойственного
многим
железоуглеродистым сплавам, что описано в патентах [13, 14, 17].
Ниже показаны типовые примеры моделей и отливок (рис. 5),
которые целесообразно использовать и получать при эксплуатации РКК
(рис. 3). Они взяты из последней практики ЛГМ-процесса и разработок
отдела физико-химии литейных процессов под руководством проф.
Шинского О. И. Для экономии места фотографии изображены методом
коллажа.
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Рис. 5 Примеры моделей и отливок, использование и получение
которых возможно на РКК.
Выводы. Предложенные схемы роторно-конвейерных линий и
комплексов на основе ЛГМ-процесса достигает следующих преимуществ
по сравнению с аналогами:
- расширенные технологические возможности РКЛ [6] для
производства моделей при обеспечении гарантированного равномерного
гранулометрического состава исходного материала ППС;
- необходимая дозированная подача подвспененного материала внутрь
пресс-формы;
- спекание моделей в автоматической режиме;
- охлаждение пенополистирольных моделей и
- их подача на конвейер для выдержки, составления, окрашивания,
сушки и транспортировки готовых кустов газифицируемых моделей с
последующей подачей их на роторные формовочные модули [9] или
стационарные действующие формовочные установки [7].
Расширение технологических возможностей линии, повышение ее
надежности и производительности приведет к росту качества изготовления
газифицируемых моделей, расчетному сокращению удельных расходов
материалов и энергоресурсов на 12-15 %, по сравнению с действующими
участками ЛГМ, а также к улучшению условий труда [6].
Включение в РКК термической печи с ротационным подом и
неподвижным кольцевым каналом за счет возможности быстрого удаления
отливки из сыпучего песка формы позволяет с горячего аустенитного
состояния отливки (из ряда марок железоуглеродистых сплавов), исключая
перлитное превращение,  выполнить ее изотермическую закалку для
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получения бейнитных структур с высокими эксплуатационными
характеристиками. Описанный РКК позволит экономить
- энерго- и капитальные затраты,
- производственные площади,
- соответствует
современному
автоматизированному
высокотехнологичному оборудованию, концепция которого во многом
основана на научно-технологических разработках и патентах ФТИМС
НАН Украины.
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УДК 669.184
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗРОБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КИСЛОРОДНЫХ ФУРМ ДЛЯ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Молчанов Л.С.1, Чернятевич А.Г.1, Вокальчук В.В1., Чубин М.К.2
1

Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины
2
Днепровский государственный технический университет

Обобщен актуальный опыт разработки и эксплуатации верхних
продувочных фурм для кислородных конвертеров в отечественной
практике. Определены достоинства и недостатки каждого типа
кислородных фурм, а также направления дальнейшего совершенствования
их конструкции.
Узагальнено актуальний досвід розробки та експлуатації верхніх
продувних фурм для кисневих конвертерів у вітчизняній практиці.
Визначено переваги та недоліки кожного типу кисневих фурм, а також
напрямки подальшого вдосконалення їх конструкції.
The experience in the development and operation of the top blowing lances
in domestic practice has been generalized. The advantages and disadvantages of
each type of oxygen lances, as well as trends of further improvement of their
design have been determined.
Вступление
В
современных
условиях отечественные
металлургические
предприятия работают в ситуации сложной конъюнктуры рынка, как
металлопродукции, так и металлошихты. При этом значительное
негативное влияние на тенденции развития горно-металлургического
комплекса оказывает его высокая энергозатратность и ресурсоемкость.
Ввиду этого одним из актуальных направлений современной
металлургической
науки
является
снижение
ресурсоемкости
металлопродукции. При этом совершенствование технологии производства
стали в кислородных конвертерах заключается в отсутствии теплового
дефицита плавки, повышении технико-экономических показателей
выплавки стали и повышении стойкости основной огнеупорной футеровки
кислородного
конвертера.
Комплексное
повышение
указанных
показателей кислородно-конвертерного процесса может быть достигнуто
за счѐт усовершенствования дутьевых режимов и разработки
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прогрессивных конструкций дутьевых устройств для введения
технологических газов в объѐм металлической ванны.
Постановка задач исследования
В
контексте
современных
особенностей
отечественного
сталеплавильного производства актуальной задачей является обобщение
опыта проектирования и использования верхних продувочных
кислородных фурм. Данный анализ позволит обобщить основные
технологические преимущества и недостатки применения каждого вида
фурм, а также определить актуальные направления дальнейшего
совершенствования конструкции верхней кислородной фурмы для условий
конвертерного производства.
Основной материал исследования
Кислородно-конвертерный процесс с верхней продувкой кислородом
в отечественной практике был реализован в 1956 г. [1] При этом
первоначально для продувки конвертерной ванны применялись фурмы,
оснащенные одним соплом Лаваля (рис. 1).

Рис. 1. Односопловый наконечник кислородной фурмы [2]: 1 – вихревая
камера; 2 – проходные каналы в форме сопла Лаваля
Опыт эксплуатации данных дутьевых устройств выявил ряд следующих
недостатков: низкая производительность процесса; значительный вынос
пыли и брызг; значительный градиент концентрации примесей и
температуры по объему ванны; снижение выхода годного жидкой
стали [3].
С целью рассредоточения кислорода в объѐме ванны и преодоления
указанных выше недостатков было предложено применение новых
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конструкций наконечников кислородных фурм, оснащенных 3-5 соплами
Лаваля (рис. 2). Равномерное распределение дутья в объѐме металлической
ванны позволило снизить интенсивность выноса брызг и пыли, повысить
выход жидкой стали, достичь интенсивного перемешивания расплава, что
исключило значительную неоднородность металла в процессе
конвертирования [4].

Рис. 2. Конструкция многосопловых наконечников кислородной фурмы
[5]: 1 – сплошной сопловой блок; 2 – сопла Лаваля; 3 – нижние радиальные
каналы для подвода воды; 4 – верхние радиальные каналы для отвода
воды; 5 – центральные отводные каналы; 6 – пробка; 7 – центральный
штуцер; 8 – промежуточный рассекатель; 9 – внешние патрубки; 10 –
отводные трубки; 11 – ограничители; 12 – фиксированный кольцевой
зазор; 13 – периферический участок соплового блока
При этом, к существенным недостаткам промышленного применения
конструкций наконечников кислородных фурм, оснащенных 3-5 соплами
Лаваля можно отнести [6]: значительное заметалливание фурмы и
технологического оборудования; значительное затруднение формирования
высокоактивного жидкотекучего шлака, особенно в начале продувки;
невозможность дальнейшего совершенствования энергоэффективности
процесса выплавки стали; отсутствие возможности эффективного
осуществления процесса дефосфорации при одновременно высоком
содержании углерода в расплаве.
Для компенсации теплового дефицита процесса производства стали в
кислородных конвертерах и повышения ресурсоэффективности было
предложено применение конструкций двухъярусной фурмы [7], которая
предполагала введение дополнительного продувочного узла, оснащенного
группой цилиндрических сопел для формирования области дожигания
отходящих газов (рис. 3).
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Рис. 3. Конструкция двухъярусной кислородной фурмы [8]: 1-5 –
концентрически расположенные трубы для подвода кислорода; подвода и
отвода воды; 6 – сопла Лаваля, расположенные в торце головки фурмы 7; 8
– сопла, для дожигания СО до СО2, выполненных в виде плоских
диффузоров, при соотношении а:в = 2,5-3,0; 9 – кольцевой коллектор для
установки сопел для дожигания
В ходе проведенных лабораторных исследований [9] на 80-кг
конвертере были определено, что при подаче 25-30 % кислорода от общего
количества позволяет обеспечить наиболее полное дожигание СО до СО2 в
полости конвертера. В этом случае достигается повышение удельного
расхода металлолома на 8 % в сравнение с базовой технологией.
Промышленное опробование двухъярусных кислородных фурм с
общим подводом кислорода на оба яруса в 130-т конвертерах позволило
выявить следующие особенности данной технологии [10, 11] для условий
вдувания кислорода 100-200 м3/мин через верхний сопловой блок и 400500 м3/мин через наконечник:

доля лома в шихте конвертеров повышается до 30-32 %, что
вызвано снижением удельного расхода жидкого чугуна на 34-78 кг/т
стали;

увеличение производительности конвертера за счѐт сокращения
длительности продувки на 10-27 %;

чрезмерное разрушение огнеупорной футеровки в зоне действия
кислородных струй второго яруса;

интенсивность выноса пыли снижалась в 1,2-1,4 раза;
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за счѐт повышения эффективности дожигания СО до СО2
сокращался объѐм отходящих газов на единицу введѐнного кислорода,
что позволило увеличить интенсивность продувки на 35 % без
изменения конструкции газоотводящих трактов;

степень дожигания СО до СО2 при этом возросла в 1,28-1,23
раза в сравнении с применением обычной конструкции верхней фурмы.
Исходя из результатов проведенных исследований [12] определено,
что основным механизмом разрушающего воздействия является
переокисляющее действие кислородных струй второго яруса на
конвертерный шлак. При этом в зоне внедрения кислородной струи в
шлакометаллическую эмульсию преимущественный характер приобретают
процессы образования высших оксидов железа, которые непосредственно
взаимодействуя с углеродистой связкой огнеупорного материала,
вызывают его ускоренное разрушение.
Современным
этапом
усовершенствования
конструкций
двухъярусных кислородных фурм стала разработка конструктивных схем с
независимыми подводами технологических газов на основные и
дополнительные группы сопел [13]. Данное конструкционное решение
позволяет минимизировать негативное воздействие кислородных струй
второго яруса на футеровку конвертера, а также избежать
настылеобразования на кислородной фурме и технологическом
оборудовании. Как следствие применение кислородных фурм указанной
конструкции может существенно повысить производительность
конвертера и выход жидкой стали, что связанно со снижением затрат
рабочего времени на удаление настылей с поверхности технологического
оборудования и исключением потерь металла в виде самих настылей.
В процессе изучения особенностей взаимодействия кислородных
струй различной скорости с металлической ванной определено, что
интенсивное дожигание СО до СО2 происходит только в тех участках
струи, где скорость потока кислорода сопоставима со скоростью
распространения фронта пламени в смеси СО – СО2 (5-12 м/с) [14]. Таким
образом, перспективным направлением в усовершенствовании процессов
дожигания СО до СО2 является организация низкоскоростных потоков
кислорода непосредственно перед выходом СО из реакционной зоны.
Данный принцип реализован при создании конструкций двухконтурных
кислородных фурм (рис. 4).
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Рис. 4. Фотографии двухконтурных головок кислородной фурмы [15]
Исходя из результатов проведенных исследований [16] установлено,
что процессы дожигания при применении двухконтурных фурм протекают
также, как и в случаи применения двухъярусных, но с меньшей
интенсивностью. При этом замена двухъярусных фурм на двухконтурные
приводит к снижению интенсивности процесса разрушения футеровки за
счѐт действия звуковых кислородных струй. При этом негативное
воздействие на футеровку оказывает не равномерное воздействие факелов
дожигания СО до СО2 в объѐме ванны. Также необходимо отметить, что
применение двухрядных фурм не позволяет избежать заметалливания
технологического оборудования.
Дальнейшим этапом совершенствования верхних продувочных
устройств
для
кислородных
конвертеров
стало
объединение
двухконтурных и двухъярусных конструкций. Так в результате
проведенных исследований разработана конструкций трехъярусной фурмы
для 160-т конвертеров [17] (рис. 5). Данная конструкция снабжена 12-ти
сопловым двухрядным наконечником, в котором под углом наклона к
вертикали 120° размещены по окружности во внутреннем ряду 4 сопла
Лаваля (dкр = 41 мм), а в наружном ряду 8 цилиндрических сопел
(dц = 9 мм), формирующих соответственно основные сверхзвуковые и
дополнительные звуковые струи, а также верхним 8-ми сопловым блоком
(dц = 13 мм), расположенным на расстоянии 2,6 м от торца наконечника,
который обеспечивает при подаче дополнительного кислорода
организацию второй завесы над зоной продувки из звуковых струй,
предназначенных для дожигания СО отходящих газов с одновременным
снижением
интенсивности
заметалливания
технологического
оборудования [18].
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Рис. 5. Общий вид трехъярусной кислородной фурмы для 160-т
конвертеров [17]
Заключение
В ходе анализа отечественного опыта по разработке и эксплуатации
верхних продувочных устройств кислородных конверторов определены
основные конструкции фурм, которые нашли наиболее широкое
применение (классическая фурма, оснащенная 3-5 соплами Лаваля;
двухконтурная и двухъярусная). Определено, что применение конструкций
двухконтурных и двухъярусных фурм имеет ряд технологических
затруднений, что значительно затрудняет их применение. В соответствии с
проведенным анализом установлено, что прогрессивной конструкцией
верхней кислородной фурмы является трехъярусная кислородная фурма.
Ее применение позволяет исключить негативные аспекты промышленного
применения двухъярусных и двухконтурных фурм.
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УДК 669.146
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛЕГУВАННЯ
РОЗПЛАВІВ
Бойченко Б.М., Молчанов Л.С., Синегін Є.В., Андрюхін Р.П.
Національна металургійна академія України
У статті наведено результати критичного огляду сучасних
технологій легування розплавів. Встановлено переваги та недоліки
кожного з існуючих методів, а також розглянуто їх вплив на якість
кінцевої металопродукції.
В статье приведены результаты критического обзора современных
технологий легирования расплавов. Установлены преимущества и
недостатки каждого из существующих методов, а также рассмотрены
их влияние на качество конечной металлопродукции.
The article presents the results of a critical review of modern technologies
of melts alloying. The advantages and disadvantages of each of the existing
methods have been defined, and their influence on the quality of the final metal
products has been considered.
Вступ
Легування металу є обов‘язковою складовою виробництва сталей на
сучасних металургійних підприємствах. Воно застосовується як складова
технологічного циклу виробництва якісного металу в кисневих
конвертерах, при доведенні металу на установці ківш-піч і при
вакуумуванні. Операція легування металу значно впливає на фізикохімічні процеси, що протікають у рідкому металевому розплаві, поліпшує
склад металу [1].
Відповідно до ситуації, що склалася в даний момент у світовій
металургії, розкислення та легування при масовому виробництві
металопродукції проводять безпосередньо у плавильному агрегаті та на
етапах позапічної обробки. Це в свою чергу призводить до перевитрати
розкислювачів та легуючих за рахунок підвищеного угару, надмірного
забруднення розплаву неметалевими включеннями та погіршення умов
конкурентоздатності (мінімальна кількість сталі певної марки, що
виплавляється визначається ємністю плавильного агрегату, що
використовується у виробничому циклі).
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Постановка завдань дослідження
Метою даної роботи є проведення системного аналізу сучасних
технологій легування металургійних розплавів та виявлення їх недоліків та
переваг; встановлення впливу технологій розкислення та легування на
якість металопродукції. Поставлені завдання дослідження вирішуються за
рахунок системного аналізу науково-технічних джерел інформації.
Основний матеріал дослідження
Процес легування є обов‘язковою стадією виробництва сталі різного
призначення. Дана операція забезпечує набуття сталлю спеціальних
службових властивостей. Вказаний ефект досягається завдяки введення у
розплав певних хімічних елементів у визначеній концентрації [2]. Процес
легування безпосередньо пов'язаний з технологією видалення
надлишкового кисню з розплаву, що досягається за рахунок процесів
розкислення. У більшості випадків для легування використовуються
хімічні елементи, що характеризуються більшою спорідненістю до кисню
ніж залізо (марганець, хром, кремній, ванадій), тому процесу насичення
розплаву ними передує глибоке розкислення. Таким чином комплексний
аналіз процесів легування необхідно проводити паралельно з розглядом
технологій розкислення.
Процес виробництва сталі базується на окисленні надлишкового
вмісту домішок. Це досягається за рахунок введення у розплав
окислювачів (газоподібного кисню або твердих окислювачів –
залізорудних або марганець рудних матеріалів). Наприкінці плавки
загальний вміст кисню в сталі складається з розчиненого в розплаві кисню
та зі зв‘язаного у складі оксидних включень, що не встигли виділитися з
розплаву [3].
Вміст вільного кисню у металевому розплаві значно змінюється від
технологічних особливостей виробництва сталі. Так концентрація кисню у
сталі, що містить 0,16 % вуглецю при температурі 1650 °С для найбільш
поширених схем виробництва представлений на рис. 1.1.
Вміст кисню, %
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Рис. 1.1. Вміст кисню у сталі при різних технологіях виплавки
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Найбільшою окисленістю відрізняється сталь виплавлена у кисневих
конвертерах, що викликано необхідністю досягнення високих швидкостей
окислення домішок та введення кисню у ванну [4].
Здатність кисню до хімічної взаємодії визначається його активністю.
Концентрація кисню наприкінці продувки залежно від вмісту вуглецю в
киснево-конвертерному процесі наведена на рис. 1.2.
Розчинений у залізовуглецевому розплаві кисень не можна залишити
в металі з декількох причин. Перш за все, при охолодженні навіть чистого
сплаву заліза з киснем розчинність у ньому кисню знижується і він
виділяється з розчину у вигляді дрібнодисперсної фази – включень окисів
заліза. Розчинність кисню в рідкому залізі описується наступним виразом:
lgO, %  

6400
 0,756 .
T

(1.1)

Відповідно до наведеного виразу, при 1650 °С розчинність кисню
становить 0,276 %, при температурі кристалізації – 0,17%, а при переході
металу у твердий стан, відповідно до діаграми стану системи Fe – O, його
сорбційна здатність до кисню зменшується стрибкоподібно: розчинність
кисню в δ-Fe при температурі плавлення становить 0,034%, в γ-Fe - 0,0030,004%, а в α-Fe – менш 0,002%. Необхідно відзначити, що при більш
низьких концентраціях кисню його виділення в окрему фазу відбувається
пізніше [5].

Рис. 1.2. Концентрація вуглецю і вміст вуглецю наприкінці продувки у
конвертері з донною продувкою і без неї [7]
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За ступенем розкисленості розрізняють киплячу сталь із вмістом
розчиненого в ній кисню близько 0,02-0,05%; напівспокійну сталь із
концентрацією кисню близько 0,01% і спокійну, в якій практично весь
розчинений кисень зв‘язаний добавками розкислювачів (концентрація
кисню – не більше 0,002-0,006%). Так у спокійній сталі весь розчинений у
рідкій сталі кисень зв'язаний добавками розкислювачів. У цьому випадку
при атмосферному тиску реакція між вуглецем і киснем, розчиненими в
металі, не протікає. В напівспокійній сталі міститься певна кількість
вільного кисню, що виділяється у вигляді бульб мнооксиду кисню у
головній частині злитка при кристалізації. Найбільша кількість кисню
присутня у сталях киплячих марок, тому структура зливка киплячої сталі
містить значну кількість бульбашок монооксиду вуглецю, які розподілені
у об‘ємі всього зливка [8].
При охолодженні та кристалізації сталей і зміні констант рівноваги
процесів взаємодії кисню з розчиненими в сталі елементами утворюються
оксиди (СО, МnО, SiO2 та ін.), які виділяються у вигляді газоподібної,
твердої або рідкої фаз. Це призводить до утворення бульбашок, пор у
металі та насичення металу оксидними включеннями. В процесі
кристалізації і, особливо, при охолодженні сталі формуються небажані
включення, що виділяються у вигляді газоподібної, рідкої або твердої
фази. При цьому, у злитку (безперервнолитій заготовці) утворяться пори і
зони надмірного забруднення металу оксидними включеннями [9].
Виділення кисню у вигляді окремої фази при температурах гарячої
прокатки або кування є причиною поганої деформації сталі в гарячому
стані і пониженої її пластичності, що сприяє «старінню» металовиробів у
процесі експлуатації.
З метою видалення кисню зі сталі здійснюють її розкислення, у
процесі якого розчинений кисень зв'язується у міцні оксиди, які
видаляються потім з розплаву. Операція розкислення дозволяє поліпшити
та спростити подальші процеси легування та позапічної обробки сталі.
Сучасний процес виробництва сталей передбачає використання
раціональної технологічної схеми розкислення та легування, яка
забезпечує
мінімальну
витрату
реагентів
при
максимальній
продуктивності виробництва. Узагальнена схема виробництва сталі в
умовах сучасного виробництва представлена на рис. 1.3 [7].
Відповідно до наведеної схеми в сучасних умовах процес легування
здійснюють поетапно. Близько 30-50 % легуючих елементів вводиться в
сталь на стадії виплавки у формі оксидних сполук. Близько 30-40%
легуючих вводиться у сталь на етапі випуску з плавильного агрегату після
розкислення. Остаточне корегування хімічного складу рідкої сталі
здійснюється за рахунок обробки на УКП порошковим дротом [10].
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Рис. 1.3. Технологічний маршрут виготовлення сталі в умовах сучасного
виробництва
Враховуючи, що процеси розкислення та легування практично
пов‘язані у просторі та часі, то для більш повного аналізу доцільно
об‘єднати їх у комплекс технологічних операцій з рафінування розплавів.
Їх загальна класифікація наведена на рис. 1.4. Розглянемо кожну складову
комплексу більш детально.
Комплекс технологій з
рафінування розплавів

Технології з
розкислення

Дифузійне
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Введення
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Рис. 1.4. Загальна схема класифікації технолггій з рафінування розплавів
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Процеси розкислення направлені на видалення з розплаву кисню.
Дана технологія здійснюється за рахунок присадки елементів, які
реагують із киснем, зв`язуючи його в міцні оксиди. Згідно із законом
розподілу може зменшуватися концентрація кисню при перемішуванні
сталі зі шлаком, шо містить низькі концентрації закису заліза. Крім того,
можливе розкислення у вакуумі, коли розкислювальна здатність вуглецю
при низькому тиску істотно підвищується [11].
Дифузійне розкислення засноване на використанні закону розподілу,
а саме, що кисень добре розчиняється, як в шлаку, так і в сталі. При цьому
відношення активності кисню в металі і шлаку є постійним. Отже, при
розкисленні шлаку створюються умови для розкислення сталі. У якості
розкислювачів, що вводять в шлак, використовують кокс, електродний
бій, феросиліцій, алюміній тощо [12].
Перевагою цього способу розкислення є те, що зниження активності і
концентрації кисню не супроводжується утворенням в сталі неметалічної
фази. Процес дифузійного розкислення в силу своєї специфіки не одержав
широкого поширення при розкисленні безпосередньо в сталеплавильних
агрегатах [13]. Найбільше поширення він одержав при виробництві сталі
в електропечах. У цьому випадку він складається із трьох основних
стадій: конвекційного масопереносу кисню в об‘ємі металу до його
поверхні контакту з шлаком; переходу кисню і заліза через границю
розділу метал-шлак та перетворення їх в іони кисню і заліза в шлаці;
конвекційного масопереносу іонів заліза і кисню в об‘ємі шлаку від
границі контакту з металом [14].
Розкислення за умов низького атмосферного тиску базується на
підвищенні розкислюючої здатності вуглецю у зазначених умовах. В
такому випадку він може використовуватись як сильний розкислювач, що
утворює газоподібні продукти розкислення. Враховуючи, що в результаті
взаємодії вуглецю з киснем, який розчинений у розплаві, утворюється
газоподібний монооксид вуглецю, зниженням тиску сприяє зростанню
розкислюючої дії вуглецю. При досягненні залишкового тиску 130 Па
вуглець, виявляється термодинамічно більш схильним до взаємодії з
киснем у порівнянні з кремнієм або алюмінієм. Отже, у таких умовах
більш термодинамічно вірогідне утворення окису вуглецю за рахунок не
тільки розчиненого кисню, а й відновлення оксидних включень [15].
Осаджуюче розкислення полягає в тому, що розчинений у металі
кисень переводять у нерозчинний оксид шляхом введення в метал
певного елемента – розкислювача. Отримані в такий спосіб оксиди, через
меншу в порівнянні з розплавленим металом густину, спливають у або
виносяться конвекційними потоками. Для осаджуючого розкислення
можуть використовуватися вуглець, кремній, марганець та алюміній.
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Особливістю застосування вуглецю є утворення в процесі розкислення
газоподібних продуктів. Проте необхідно відзначити, що його
розкислююча здатність значно нижча у порівнянні з марганцем, кремнієм
та алюмінієм. Використання кремнію, марганцю та алюмінію призводить
до утворення твердих та рідких продуктів розкислення, що
розподіляються у об‘ємі розплаву. При такому розвитку подій значно
ускладнюється механізм їх видалення з розплаву і формування з них
неметалевих включень [16]. Тому в умовах сучасного металургійного
виробництва значного поширення отримало використання на фінішних
етапах виробництва сталі лужно- та рідкоземельних елементів для
модифікування неметалевих включень. В масштабах масового
виробництва сталі найбільше розповсюдження отримали наступні
елементи: берилій, магній, кальцій, стронцій і барій. Особливістю їх
застосування є утворення міцних оксидних сполук у сталі. Крім цього,
необхідно відзначити, що використання кальцію призводить до
модифікування включень (зменшення лінійного розміру та глобулізації).
Окремою операцією при виробництві сталі є мікролегування. Для її
здійснення застосовують рідкоземельні елементи (лантаноїди): церій,
лантан, празеодим, неодим. Особливістю рідкоземельних елементів є
дуже висока спорідненість до кисню, тому ці елементи крім реагування з
розчиненим киснем можуть відновлювати продукти розкислення, шо
утворилися раніше, такі як SіО2, Al2O3 а також вогнетривкі матеріали
сталеплавильних агрегатів і розливальних пристроїв [17].
Процеси легування зводяться до введення у розплав спеціальних
елементів, що гарантує наявність у металопродукції певних
експлуатаційних властивостей. Усі технології з легування можна
розподілити на дві основні групи: пряме легування та традиційні
технології легування [7].
Процес прямого легування зводиться до відновлення оксидів
легуючих елементів безпосередньо у процесі виплавки сталі. Так в
сучасних умовах на металургійних підприємствах Японії значне
поширення отримала саме ця технологія [18], практично 50 % марганцю
відновлюється безпосередньо у процесі конвертерної плавки. Проте
необхідно відзначити, що ефективне застосування технологій прямого
легування можливе для умов малошлакової конвертерної плавки. Крім
цього введення у розплав легуючих елементів методами прямого
легування можливе лише для елементів з порівняно низьким спорідненням
до кисню (молібден, вольфрам, ванадій, хром та марганець) [19].
Традиційні технології легування передбачають введення елементів у
вільному вигляді або у формі сплавів чи лігатур. При цьому фізично
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процес введення легуючих елементів може здійснюватися у формі
шматків, порошкового дроту або порошків для інжекції.
В більшості випадків легуючі елементи вводять у розплав на стадії
випуску металу з плавильного агрегату у ківш. При цьому використовують
сплави, лігатури або чисті елементи у формі шматків. Відповідно до
технології, що склалася їх віддають у ківш при наповненні 1/3 його висоти
металом [20]. При цьому до суттєвих недоліків цього методу можна
віднести значну перевитрату матеріалів через значний випал елементів при
контакті з окислювальною газовою фазою. Для різних елементів, в
залежності від їх спорідненості до кисню, фракційного складу та густини,
ступінь засвоєння їх розплавом коливається у межах 10 – 70 % [21].
Найбільш економічним та раціональним методом введення легуючих
у розплав, що дозволяє чітко дозувати кількість матеріалу, який надходить
у розплав, є технологія використання порошкового дроту. Загальна схема
процесу введення легуючих у розплав за допомогою порошкового дроту
представлена на рис. 1.6. Порошковий дріт, що використовується в
сучасних умовах, являє собою металеву оболонку з порошковим
наповнювачем, що містить активні реагенти. При цьому металева оболонка
дозволяє запобігти контактуванню активного реагенту з окислювальною
газовою фазою, що забезпечує введення активних реагентів безпосередньо
у об'єм розплаву [22].

Рис. 1.6. Загальна схема процесу рафінування розплаву порошковим
дротом: 1 – ківш з рідким металом; 2 – трайб-апарат; 3 – бухта з
порошковим дротом; 4 – направляюча для подачі порошкового дроту; 5 –
порошковий дріт
В сучасних умовах використовується порошковий дріт діаметром 1020 мм і може містити 60-500 г наповнювача на 1 м довжини дроту.
Швидкість введення порошкового дроту у розплав складає 80-120 м/хв. Це
забезпечує високу ефективність засвоєння реагенту розплавом на рівні 90100 %.
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Інжекція порошкоподібних реагентів у розплав є одним з дієвих
способів рафінування розплаву. Загальна схема для інжекційної обробки
розплавів представлена на рис. 1.7.
У промислових умовах металевий розплав обробляють порошками в
ковшах ємкістю 35-300 т. Продувка триває 5-20 хв, при цьому стійкість
футерованої фурми – 30-50 обробок, діаметр сопла – 15-20 мм, глибина
заглиблення фурми – 2-3 м. Для здійснення інжекційної обробки можуть
бути використані заглибні фурми різної конструкції: одно- і багатосоплові.
Добре зарекомендували себе двосоплові фурми з горизонтальним
розташуванням вихідних отворів [23]. У цьому разі забезпечується краще
перемішування металу і порошку. У процесі продувки температура металу
знижується в середньому на 30 °С. Продувку порошками здійснюють,
зазвичай, у струмені аргону, рідше – азоту, за тиску газу близько 0,30,6 МПа, а швидкість вдування порошку при цьому складає 12-80 т/хв.
Ступінь засвоєння реагентів складає близько 80-90 %.

Рис. 1.7. Схема установки для вдування порошкоподібних матеріалів у
ківш [24]: 1 – майданчик; 2 – бункери для зберігання матеріалів протягом доби; 3 –
змішувач; 4 – майданчик; 5 – підйомний пристрій; 6 – майданчик; 7 – пневматичний
нагнітач; 8 – фурма для вимірювання температури і відбирання проб; 9 – пульт
керування; 10 – подача легуючих; 11 – резервні фурми; 12 – підлога; 13 – положення
пневмонагнітача в робочому стані; 14 – тракт для видалення димових газів; 15 –
склепінне кільце; 16 – склепіння; 17 – сталевоз із ковшем

Позитивний вплив продувки на якість рідкого металевого розплаву
пов‘язаний із поліпшенням переміщування й вимиванням продуктів
розкислення. Практичний досвід показує, що інжекція силікокальція
забезпечує вилучення до 95% глиноземистих включень, до 70-90%
сульфідних та 50-70% силікатних [25].
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У розплаві, шо містить кисень, після присаджування розкислювача та
легуючих утворюється багато типів неметалевих включень різного
складу. До них належать оксидні (МnО, SiO2, Al2O3 та ін.), сульфідні
(MnS, CaS та ін.) або комплексні включення на їх основі. За своїм
походженням продукти розкислення у сталі можна розділити на 2
наступні типи: "первинні", які утворюються в розплаві при введенні
розкислювачів, якщо фактичний вміст кисню в металі перевищує
рівноважний при даній температурі і визначеному вмісті розкислювача;
"вторинні", які утворюються в результаті зниження температури металу
до моменту кристалізації і зменшення в зв‘язку з цим розчинності кисню.
Кількість вторинних включень тим більше, чим більше концентрація
кисню, що визначається температурою розплаву та концентрацією
розкислювача. Тому при розкисленні металу кремнієм утворюється
більше вторинних продуктів розкислення, ніж при розкисленні алюмінієм
[26].
Кількість оксидних неметалевих включень у сталі звичайної якості
рідко перевищує 0,01-0,02 %. Проте оскільки розміри включень дуже малі
їх радіус дорівнює щонайбільше 10-4-10-11 см, їх кількість є значною, шо
може істотно впливати на механічні та інші службові властивості сталі.
Вирішальний вплив на службові властивості металопродукції окрім
розмірів неметалевих включень має їх форма. Так механічні властивості
(твердість, здатність деформуватися при куванні чи прокатці) визначає
характер розташування неметалевих включень відносно зерен металу, що
закристалізувався. Фізико-механічні властивості неметалевих включень
визначаються хімічним складом включень та приналежністю до
конкретної групи (таблиця 1.1). Особливості ураження підшипникової
сталі неметалевими включеннями різних класів приведено на рис. 1.8.
Найменш шкідливі для службових властивостей сталі глобулярні
силікатні дрібні і рівномірно розсіяні включення.
Таблиця 1.1 – Фізичні властивості продуктів розкислення сталі [27]
Включення
FeO
MnO
SiO2
Al2O3
Cr2O3
TiO2
(FeO)2SiO2
(FeO)SiO2
(MnO)nSiO2
(Al2O3)SiO2
*
інформація відсутня

Температура
плавлення, °С

Густина при
20 °С, г/см3

1369
1785
1710
2050
2280
1825
1180 - 1380
1380 - 1700
1210 - 1600
1545

5,8
5,5
2,2 – 2,6
4,0
5,0
4,2
4,0 – 5,8
2,3 – 4,0
4,0 – 5,0
3,05
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400
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*
-
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Більш небезпечнішими є кристалічні, майже правильної форми
обмежені включення: нітриди титану, корунду та ін.

Рис. 1.8. Порівняння забруднення підшипникової сталі в прокаті квадрата
90 мм строчними сульфідами (SS), оксидними багатокутної форми (ОА
типа глинозему), строчними оксидами (OS типу силікатів), глобулярними
(OG), виплавленої різними способами [28]: I – методом ЕШП; II – у
мартенівській печі з розкисленням кремнієм після вакуумування; III – в
мартенівській печі з розкисленням алюмінієм після вакуумування
Такі включення через вкрай низьку пластичність при деформації
металу є концентраторами напружень. Ще шкідливішими є накопичення
неметалевих включень у вигляді хмар великої кількості дрібних включень,
шо призводить іноді до появи видимих дефектів у вигляді розшарування
металу. Такі включення найчастіше зустрічаються в сталі, погано
підготовленій до розкислення алюмінієм, що характеризується високим
залишковим вмістом кисню. Негативно впливає на властивості сталі
ланцюгове розташування неметалевих включень, коли по межах литого
зерна розташовуються у вигляді ланцюга легкоплавкі і такі, що легко
деформуються, включення. Подібні включення послаблюють зчеплення
між окремими зернами і значно знижують міцність та пластичність сталі.
Ланцюги дають найчастіше сірчисті, а рідше – оксидно-сульфідні
включення [29].
На практиці виведенню неметалевих включень сприяє інтенсивний
рух металу в ковші, наприклад, при продувці інертним газом. При цьому
на поверхні металу необхідно мати шар шлаку, здатний асимілювати
включення, шо виносяться висхідними потоками. У іншому випадку
включення, шо сплили на поверхню металу, знову захоплюватимуться
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вглиб металу низхідними об'ємами розплаву. При цьому шлак відіграє
фільтрувальну роль і виявляється його селективність відносно включень.
Висновки
В ході аналізу науково-технічної інформації встановлено, що:
1.
Визначена раціональна схема легування, що використовується
на сучасних металургійних підприємствах. Вона передбачає пряме
легування розплаву на етапі виплавки сталі, глибоке розкислення при
випуску розплаву з плавильного агрегату та остаточне корегування
хімічного складу сталі на етапі позапічної обробки сталі.
2.
Визначено тісний взаємозв‘язок процесів розкислення та
легування розплавів елементами, що мають високу спорідненість до
кисню. Відповідно до цього через фізико-хімічні особливості зазначених
процесів можна припустити, що вони протікають паралельно.
3.
Узагальнено інформацію стосовно особливості проведення
процесів розкислення та легування у виробничих умовах та встановлено
вплив цих операцій на якість сталі.
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УДК 669.02/09
ОБРОБКА РІДКОГО МЕТАЛУ ГАЗОПОДІБНИМИ
ВУГЛЕВОДНЯМИ ПРИ ІНДУКЦІЙНОМУ ПЕРЕПЛАВІ
Б.С.Кудря, Я.К.Антоневич
Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
Розглянуто методи, матеріали та устаткування для обробки
залізовуглецевих сплавів газоподібними реагентами на основі вуглеводнів.
Порівняно ефективність введення реагентів методом обдувши ванни
рідкого металу та продувки зануреною фурмо, вплив розкислення на
хімічний склад та якість металу. Досліджено залежності ступеня
розкислення металу від часу продувки, інтенсивності та температури
розплаву.
Рассмотрены методы, материалы и оборудование для обработки
железоуглеродистых сплавов газообразными реагентами на основе
углеводородов. Проведен сравнительный анализ эффективности введения
реагентов методом обдува ванны жидкого металла и продувки
погруженной фурмой, влияния раскисления на химический состав и
качество металла. Исследованы зависимости степени раскисления
металла от времени продувки, интенсивности и температуры расплава.
Methods, materials and equipment for treating iron-carbon alloys with
gaseous hydrocarbon-based reagents are considered. Compared the
effectiveness of the reagents introduction by blowing a bath and blowing
submerged tuyere, the effect on the chemical composition and quality of the
metal are shown. The dependences of the degree of metal deoxidation on the
blowing time, the intensity and temperature of the melt are investigated.
Використання газоподібних розкислювачів в окремих випадках має
перевагу перед розкисленням металу вуглецем. Введення в ванну газів що
містять вуглеводні 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. Саме про дослідження пропану
як газоподібного розкислювача піде мова в даній статті.
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Обдуванню піддавали сплав заліза з 20% хрому при температурах
1500 і 1600 і витраті газу від 2 до 25 л-хв і відстані фурми від дзеркала
ванни10-150 мм. На рис 17 показано вплив швидкості подачі газу на
ступінь розкислення металу. Ступінь розкислення представляли як
співвідношення зміни концентрації кисню і його вихідного вмісту.Як
видно з рис. 1 збільшення швидкості подачі газу з 5 до 25л-хв збільшує і
ступінь розкислення з 32 до 90% При обдувці розплаву зі швидкістю 25лхв і відстані

Рис.1. Вплив швидкості обдувки ванни пропаном на ступінь розкислення
сплаву Fe-20%Cr при різних витратах пропану (16000С):
1 – 25 л/хв, 2 – 10 л/хв, 3 – 7л/хв, 4 – 5 л/хв, 5 – витримка в вакуумі.
фурми від поверхні металу 10 мм вже через 10 хв обдування вміст кисню
знижується з 0,022 до 0,006%. Всі криві, наведені на рис 1 є
екстремальними.
Поява максимуму пояснюється тим, що паралельно з розкисленням
йде процес взаємодії з футерівкою і насичення металу киснем. У точці
максимуму має місце рівність швидкостей розкислення і насичення
киснем. У подальшому перехід кисню в метал превалює над його
видаленням звідти. Тому для кожного типу печей повинно бути
встановлено оптимальний час обробки металу газом з метою досягнення
необхідного ступеня розкислення. На печі ємністю 20 кг максимальне
розкислення досягалося через 15-20 хв.
На рис. 2 показано як впливає розкислення при обдувці відстань від
кінця фурми до дзеркала металу. Видалення фурми від дзеркала ванни
зменшує розкислення маталу. Так, якщо до 30 хв обдування при відстані
80 мм вміст кисню склав 0,02%, то при відстані 150 мм вміст кисню склав
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би при тих же умовах 0.033%. Якщо в Першому випадку досягали ступеня
розкислення 53%, то в другому - лише 17,5%
При видаленні кінця фурми від дзеркала ванни велика частина газу
не досягає її поверхні і відкачується насосами, при низькому положенні
фурми молекули газу вдаряються об поверхню ванни і протікають процеси
розкладання вуглеців і розкислення металу.

Рис.2. Вплив положення фурми при
Рис.3. Вплив температури на
обдувці на ступінь розкислення(сплав
ступінь розкислення сплаву Fe0
Fe-20%Cr, 1600 С): 1 – 10мм, 2 – 80
20%Cr при обдувці пропаном: 1 –
мм, 3 – 150мм
15000С, 2 – 16000С
Вплив температури металу на ступінь його розкислення при
обдувці пропаном на рис. 3. Результати дослідів показують що зниження
температури на 1000С підвищує ступінь розкислення, що пояснюється
збільшенням розкислювальної здатності вуглецю, зазначеної раніше. Слід
зазначити, що підвищення температури обробки металу газом призводить
до більш сильного руйнування футерівки. Тому для досягнення низьких
вмістів кисню при обдувці металу газом доцільно проводити цей процес
при більш низькій температурі.
Таблиця 1. Розкислення металу при обдувці пропаном

Fe-20%Cr

№ Сплав Витрата Темпер. Відстань
Час
Початковий
0
плавк
газу, л/хв сплаву, С від поверх. обробки,
вміст, %
и
ванни, мм
хв
О
С
1
5
1600
10
11
0,013 0,025
2
7
1600
10
15
0,016 0,015
3
7
1600
150
15
0,040 0,020
4
7
1500
10
27
0,010 0,010
5
10
1600
80
32
0,021 0,020
6
7
1600
80
31
0,035 0,030
7
10
1600
10
16
0,026 0,010
8
25
1600
10
12
0,022 0,015
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Кінцевий
вміст, %
О
С
0,009 0,04
0,009 0,04
0,033 0,015
0,002 0,05
0,008 0,28
0,020 0,12
0,008 0,07
0,006
0,2
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При обдувці металу пропаном відбувається навуглецювання ванни.
Чим вище температура, тим помітніше це відбувається. І хоча в роботі
було показано, що критичною температурою, з якої починається
навуглецювання заліза під час продування, є 16000С, нами було виявлено,
що при вже 15000С
і швидкості подачі газу 7л-хв до 22 хв обдування вміст вуглецю в розплаві
підвищився з 0,01 до 0,004%, в той час як при 16000С до того ж моменту
часу вміст вуглецю зріс до 0,08% Активне навуглецювання пов'язано з
наявністю хрому в металі, який сильно знижує активність вуглецю.
На зміну вмісту вуглецю впливає швидкість подачі газу і
розташування фурми. Чим більше швидкість подачі газу і чим ближче
фурма розташована до металу, тим сильніше йде навуглецювання.
Залежно від вмісту вуглецю в сплаві, який піддається обробці
вуглецевовмістним газом, необхідно підбирати такий режим обробки, при
якому вміст вуглецю змінився б у необхідних межах.
Обдувку пропаном, метаном або іншим вуглецевовмістним газом
можна застосувати і як метод навуглецювання металу. його перевага перед
навуглецюванням за допомогою графіту, чавуну або вуглецевого
ферохрому полягає в тому, що газом в метал не вноситься ніяких
сторонніх елементів, і можна точно регулювати вміст вуглецю в металі.
Для усунення плівки з поверхні рідкої ванни жароміцних сплавів
доводиться підвищувати температуру металу, що у вакуумній індукційній
печі обов'язково призведе до підвищення взаємодії металу з футеровкою.
У разі використання прородного газу або пропану плівка може бути
видалена при відносно низькій температурі металу без перегріву ванни.
Висновки: Розглянуто можливість використання пропану, як
активного газоподібного реагенту для розкислення металу при
індукційному переплаві. Встановлено високу розкислювальну здатність
при різних інтенсивностях подачі газу, а також підвищення вмісту вуглецю
в металі. З навуглецюванням таким способом вноситься в метал більш
чистий вуглець без будь-яких шкідливих домішок, на відміну від
використання класичних феросплавів.
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УДК: 669.187.2:621.745.32:621.356
ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАВКИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ
ЖАРОМІЦНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ
Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si-Sn В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ
ЛИВАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
М.М. Ворон, Є.О. Матвієць, Є.В. Тацький*, К.С. Кушнір*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
*Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
Розглянуто
технологічні
особливості
електронно-променевої
ливарної технології в контексті одержання багатокомпонентних
жароміцних титанових сплавів системи Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si-Sn для
виготовлення деталей газотурбінних двигунів.
Рассмотрены технологические особенности электронно-лучевой
литейной технологии в контексте получения многокомпонентных
жаропрочных титановых сплавов системы Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si-Sn для
изготовления деталей газотурбинных двигателей .
Technological features of electron-beam casting technology are
overviewed in context of producing a multicomponent creep-resistant Ti-Al-ZrMo-Nb-Si-Sn alloys for gas turbine engines parts manufacturing .
Електронно-променева ливарна технологія (далі ЕПЛТ) являє собою
рішення, започатковане на засадах металургійної технології одержання
злитків з тугоплавких та високореакційних металів, таких як титан,
цирконій, ніобій, гафній, молібден та вольфрам. Метод ЕПЛТ так само
використовує в якості джерела нагріву електронний промінь, який
забезпечує поверхневий нагрів металевої шихти, проте завдяки
особливостям конструкції плавильного тигля та застосування системи
електромагнітного перемішування розплаву, реалізується механізм
передачі тепла за рахунок масо переносу, що призводить до накопичення
ванни рідкометалевого розплаву. За рахунок того, що плавка ведеться у
мідному водо охолоджуваному тиглі, обумовлюється інша особливість
технології – утворення гарнісажу. Тому ЕПЛТ також називають
електронно-променевою гарні сажною плавкою [1].
ЕПЛТ характеризується різко нестаціонарним нагрівом металу,
можливістю
контрольованої
витримки
розплаву,
проведенням
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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.
Враховуючи неабияку рафінуючи здатність технології, використання
навіть низькосортної шихти не викликає великих проблем. Також в умовах
ЕПЛТ можливо здійснювати дошихтовку та модифікування розплаву
підчас плавки завдяки додатковому пристрою-маніпулятору [1, 2].
Одним з найважливіших та найскладніших питань даної технології
було і залишається випаровування компонентів з високою пружністю пари.
Заважаючи на те, що електронний промінь є концентрованим джерелом
енергії, а його питома потужність в нормальному технологічному режимі
може складати 10-30 кВт/см2, такі метали, як Al, Si, Mn, Cr та інші дуже
важко втримати в розплаві [1, 3].
Одним з найбільш важливих легуючих елементів для титанових
сплавів є алюміній, вміст якого частіше за все знаходиться в діапазоні
3-9 % мас. [4, 5]. В умовах електронно-променевої ливарної технології
можливо легко досягти регламентованого вмісту у розплаві титанового
сплаву близько 3-4 % мас. алюмінію. При вищому його вмісті складність і
точність
забезпечення
необхідного
хімічного
складу
зростає
прямопропорційно [6].
Тим не менш, саме алюміній є не лише ефективним зміцнювачем
титанових сплавів, але й елементом, який забезпечує жаростійкість та,
певною мірою, жароміцність
цього класу матеріалів, які широко
застосовуються в такій відповідальній та високотехнологічній галузі
промисловості як газотурбобудування [1, 4]. Підвищення жароміцності
титанових сплавів для деталей газотурбінних двигунів, окрім досить
високого вмісту алюмінію, базується на додаванні таких елементів як Mo,
Nb, Zr, Si та Sn. Так, наприклад, сплави ASM4975 та ASM4981 містять по
6% мас. Al, по 2% мас. Zr та Sn і 2 і 6 % мас. Mo відповідно. Очевидно, що
одержання таких сплавів є досить складним та, за класичною схемою
виробництва, вимагає багатократного вакуумно-дугового переплаву з
одержанням злитку, який далі піддається куванню та механічній обробці
[1]. За умов ЕПЛТ цю задачу можна виконати найбільш ефективно, адже
внаслідок однократного переплаву з цих сплавів можна одержати виливок,
злиток або напівфабрикат. Єдиним питанням залишається забезпечення в
них точного хінічного складу.
В процесі електронно-променевої виплавки титанових сплавів вміст
алюмінію або кремнію зрозумілим чином може зменшуватися через
випаровування, проте інколи можна спостерігати також зменшення вмісту
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важких і тугоплавких компонентів, що може пояснюватись осіданням
останніх на стінках гарнісажу [7, 8].
У ФТІМС НАН України було проведено досліди з виплавки
експериментального жароміцного складно легованого титанового сплаву,
який містить Al (7-9 % мас.), Zr (3-4 % мас.), Sn (2-3 % мас.) та Mo, Nb, Si
(по ~1 % мас.) в умовах ЕПЛТ. Для зменшення випаровування алюмінію,
кремнію та олова було застосовано принцип введення легуючих елементів
в кінці плавки з маніпулятора. Основну ванну розплаву одержували
сплавленням більш тугоплавких компонентів, коли молібден та ніобій
розміщувалися над титановою та цирконієвою шихтою. Після утворення
потрібного об‘єму рідкометалевого розплаву наприкінці плавки додавали
шихту з маніпулятора та продовжували плавку протягом хвилини, після
чого проводили заливку рідкого металу у форму.
Дані хімічного аналізу металу виливка показали склад сплаву суттєво
відмінний від запланованого, тому було вирішено провести повторний
переплав виливка для одержання даних, які б сприяли більш вірному
розумінню процесів виплавки складнолегованих титанових сплавів в
умовах електронно-променевої гарні сажної плавки. При повторному
переплаві було додано Mo, Nb та Sn в невеликій кількості (20, 20 та 45 г
відповідно). Дані хімічного складу шихти і виливків наведено в таблиці.
Таблиця 1. Розрахунок шихти і хімічний склад одержаних виливків
Елемент
(титан –
основа)
Zr
Al
Si
Nb
Mo
Sn
Маса, кг

Хімічний склад, % мас.
Плавка №1 (з додаванням
шихти з маніпулятора)
закладено
одержано
4
3,53
9,2
12,45
1,6
1,36
0,82
0,56
0,82
0,56
2
1,55
7,25
5,6

Різниця,
%

-11,75
+35,3
-15
-31
-31
-22,5
-

Хімічний склад, % мас.
Плавка №2 ( переплав
виливка плавки №1)
закладено одержано
3,53
3,54
12,45
9,1
1,36
1,45
0,9
0,78
0,9
0,78
2,3
1,85
5,685
5,7

Різниця,
%

+0,28
-26,9
+6,6
-13,3
-13,3
-19,5
-

Проаналізувавши одержані дані можна зробити наступні висновки:
- Введення значної маси алюмінію з маніпулятора наприкінці плавки
призводить до охолодження розплаву та наморожування певної
частини більш тугоплавких компонентів на стінки гарнісажу, через
що вміст останніх знижується, а вміст алюмінію по відношенню до
інших компонентів стає значно більшим, ніж розрахунковий. Для
попередження цього явища необхідно розраховувати шихту без
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-

-

-

зазору на випаровування та довше витримувати розплав після до
шихтовки.
Кремній в невеликій кількості ефективно розчиняється у розплаві
та не втрачається через випаровування. Його втрати можуть
відбуватися через характерні викиди в процесі введення в розплав.
Ніобій та молібден поводять себе в розплаві абсолютно однаково
та схильні до незначного осідання на стінках гарнісажу, через що їх
вміст може бути трохи заниженим.
Олово практично не випаровується з розплаву в процесі плавки,
проте осідає на стінках гарнісажу подібно до ніобію та молібдену.
Цирконій рівномірно засвоюється розплавом про що свідчить
стабільність його вмісту.
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УДК 669.295: 669.187.526
ОТРИМАННЯ ЗЛИВКІВ АЛЮМІНІДУ ТИТАНУ МЕТОДОМ
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ПЕРЕПЛАВУ
А.Ю.Северин1, М.М.Ворон2 Є.В.Тацький3,
1
ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України, 2ФТІМС НАН України, 3НТУУ
«КПІ ім.І.Сікорського»
В ході роботи розглянуто основні переваги та недоліки алюмінідів
титану, перспективність їх використання, стан галузі. Проаналізовано
основні проблеми отримання зливків алюмініду титану в умовах
електронно-променевого переплаву. Удосконалено математичну модель,
яка дозволяє визначити необхідний хімічний склад шихтових матеріалів і
параметри ведення процесу електронно-променевої плавки цих
інтерметалідних сплавів. При цьому, під час плавки буде спостерігатись
мінімальне випаровування легколетучих компонентів, утворення
мінімальної ванни при кристалізації злитка, а також зменшення вартості
отримання зливків алюмінідів титану. Встановлено, що використання
двухетапного електронно-променевого переплаву дозволяє отримати
якісний і хімічно однорідний зливок. На базі ДП «НВЦ «Титан» ІЕЗ
ім.Є.О.Патона НАН України» отримано зливки різного сортаменту на
основі інтерметалідних сплавів методом ЕПП.
During the work the main advantages and disadvantages of titanium
aluminides, prospects of their use, state of the industry are considered. The
basic problems of obtaining ingots of titanium aluminide in conditions of
electron-beam remelting are analyzed. The mathematical model, which allows
determining the required chemical composition of the charge materials and the
parameters of conducting the process of electron-beam smelting of these
intermetallic alloys, is improved. At the same time, during the melting, there will
be a minimum evaporation of volatile components, the formation of a minimum
bath during the crystallization of the ingot, as well as a reduction in the cost of
obtaining ingots of titanium aluminides. It is established that the use of twostage electron-beam remelting allows to obtain qualitative and chemically
homogeneous ingots. On the basis of SE "NNC" Titan " E.O.Paton EWI of the
National Academy of Sciences of Ukraine", ingots of various sorts based on
intermetallic alloys were obtained by the method of EPP.
На сьогоднішній день досить широкого розповсюдження набувають
матеріали на інтерметалідній основі. Сплави на основі інтерметалідних
сполук значно відрізняються по своїм фізико-механічним властивостям від
сплавів на основі їх компонентів , що дозволяє створювати нові матеріали
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з особливими властивостями. Наприклад, сполуки титану і алюмінію –
алюмініди титану мають високу жароміцність, а сплави титану і нікелю
(нікеліди титану) – ефект пам‘яті форми [1].
Сплави на основі алюмініду титану є перспективними для
використання в авіа-космічній промисловості, енергетичному та
транспортному машинобудуванні, газо-нафтопереробній галузі. Сплави на
основі нікеліду титану знайшли застосування в авіа- і суднобудуванні
(термомеханічні
з'єднання
трубопроводів),
космічній
техніці
(саморозкривні антени і сонячні батареї), і особливо в медицині (імпланти
та інструменти). Існує цілий спектр інтерметаллідних сплавів, завдяки
яким стало можливим створення нових і унікальних матеріалів.
Умовно всі алюмініди титану поділяють на дві категорії, залежно від
основної фази в розчині: Ti3Al (α2 фаза) та TiAl (γ фаза), які мають значні
області гомогенізації [2].
Ще в 1961 році С.Г. Глазунов та Ю.Ф. Алтунін звернули увагу на те,
що алюмініди титану Ti3Al та TiAl можуть бути корисними
конструкційними матеріалами завдяки їх малій щільності (4,20 г/см3 у
Ti3Al) та високим жаростійкості та жароміцності, гарним ливарним
властивостям, однак запнулося на десятки років внаслідок його великої
крихкості та нетехнологічності на той момент часу [3].
Механічні властивості інтерметаліду Ti3Al сильно залежать від
чистоти сплаву по домішкам, типу, параметрів мікроструктури, розміру та
форми зерна. Механічні властивості Ti3Al можуть бути покращені
внаслідок легування Hf, Mo, Nb, Ta, V, W, Zr та деякими іншими
елементами.
Найкращі результати показує легування Ti3Al ніобієм, тому система
Ti3Al-Nb є перспективною при розробці сплавів на його основі. Типові
сплави містять 24-25 атомних % Al, 10-12,5 атомних % Nb та невеликі
добавки Mo,V, Ta, Zr. Всі сплави на основі Ti2AlNb мають високу
жаростійкість та жароміцність при температурах до 650°С, а також
перевершують по межі міцності нікелевий жароміцний сплав інконель
IN718 на всьому діапазоні температур чим завоювали собі місце в авіації,
особливо в «холодних» частинах авіаційних двигунів [4].
До недоліків сплавів типу Ti-22Al-25Nb варто віднести їх високу
щільність (5,2-5,5 г/см3), що значно перевищує щільність титану.
Інтерметаліди типу TiAl мають значно нижчу щільність завдяки
більшому вмісту алюмінію (3,8 г/см3), однак їх пластичність у литому стані
катастрофічно мала (δ≈0,5%). Властивості даного інтерметаліда значно
залежать від структури. Структуру певного типу можна отримати у сплавів
з 47-48%Al. Дрібнозернистий інтерметалід TiAl показує схильність до над
пластичності при температурі 800°С його відносне видовження може
сягати 225%. Ефективність впливу легування на механічні властивості TiAl
залежить від співвідношення Ti:Al, вигляду напівфабрикату, легуючих

171

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

елементів. Найбільш розповсюдженими легуючими елементами є C, Cr,
Mn, Nb, Si, Ta, V, W. Деякі сплави легують боридом титану TiB2, який
підвищує жароміцність за механізмом дисперсійного зміцнення.
До недоліків сплавів TiAl відносять їх значну залежність від точності
режимів отримання і обробки та вкрай низьку технологічність [5].
Останні досягнення в області збільшення продуктивності електроннопроменевих установок дозволили знизити собівартість виплавки злитків
практично до рівня собівартості отримання злитків методом вакуумнодугового переплаву. Дана технологія має ряд переваг перед традиційною
технологією вакуумно-дугового плавки. По перше - використання
незалежних джерел нагріву дозволяє розділити процес плавлення
заготовки і кристалізації злитка. При цьому технологія електроннопроменевого переплаву забезпечує гарантоване видалення тугоплавких
включень високої і низької щільності, дозволяє використовувати в якості
вихідної шихти до 100% брухту, губчастий титан і чисті легуючі елементи,
дозволяє виплавляти злитки різних перерізів.
Основною проблемою при виплавці злитків титанових сплавів
методом ЕПП є проблема забезпечення заданого хімічного складу злитків,
яка пов'язана з тим, що плавка в установці ЕПП проводиться в більш
високому вакуумі, ніж при ВДП, і легуючі елементи з пружністю пари, що
перевищує пружність пари титану, випаровуються більш інтенсивно. До
таких елементів відносяться алюміній, хром, марганець та ін. Цю проблему
вдається вирішити шляхом визначення залежності зміни концентрації
алюмінію та інших легуючих компонентів сплавів в зливку від їх
вихідного змісту в шихті і технологічних параметрів електроннопроменевої плавки з застосуванням методів математичного моделювання.
Розроблена в ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України математична модель
дозволяє визначати параметри ЕПП титанових сплавів, в тому числі і
інтерметалідних, які забезпечують отримання якісних злитків з
гарантованим хімічним складом.
Математична модель встановлює залежність концентрації легуючого
елемента сплаву в зливку, від швидкості плавки, концентрації легуючих
елементів в шихті та температури розплаву. Так, за допомогою
математичної моделі процесів випаровування для інтерметалідного сплаву
системи TiAlNbCrZr визначені залежності вмісту легуючих елементів в
зливку від швидкості плавки m, при різному хімічному складі вихідної
шихти. Побудовані номограми вмісту елементів сплаву в зливку алюмініду
титану від його вмісту у вихідній шихті для різних швидкостей плавки. За
допомогою побудованої номограми стало можливим досить просто
розраховувати шихтові матеріали для отримання якісних злитків
інтерметаллідних сплавів.
Ще однією проблемою при отриманні злитків інтерметаллідних
сплавів найбільш вживаними металургійними способами є утворення
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глибокої рідкої металевої ванни, що призводить до виникнення в зливку
ліквації, стовпчастої і неоднорідної структури. Відмінною особливістю
ЕПП є використання незалежних джерел нагріву, що дає можливість
розділити процес плавлення заготовки і процес кристалізації злитка. З
метою вивчення процесів кристалізації злитків інтерметаллідних сплавів
використана розроблена в ІЕЗ ім. Є.О.Патона математична модель
теплових процесів в циліндричних злитках сплавів титану при електроннопроменевому переплаві з проміжною ємністю. Модель дозволяє
прогнозувати форму і глибину рідкої ванни при різних режимах плавки.
Адекватність побудованої математичної моделі була перевірена
експериментально, при цьому встановлено, що розраховані глибини рідких
ванн збігаються з експериментальними в межах 5-12% (відн.).
Застосування цієї моделі для розрахунків необхідних технологічних
режимів ЕПП дозволяє отримувати злитки інтерметаллідних сплавів з
досить однорідною структурою.
Одним із дієвих способів підвищення властивостей інтерметаллідних
сплавів є їх легування різними тугоплавкими елементами - Nb, Mo, Ta, W.
Наявність в складі сплаву тугоплавких елементів створює певні труднощі
при отриманні злитка ЕПП за один переплав, так як не дозволяє отримати
на виході якісний злиток.Запропоновано нову схему виплавки злитків
інтерметаллідних сплавів легованих тугоплавкими елементами. Введення
всіх тугоплавких легуючих елементів, проводиться на першій стадії
виплавки зливка. Це дозволяє істотно знизити температуру плавлення
отриманої заготовки в порівнянні з температурами плавлення чистих
тугоплавких елементів, що значно зменшує кількість алюмінію, що
випарувався на другій стадії. На другій стадії до отриманої заготовки
додають алюміній з урахуванням розрахованих втрат на його
випаровування.
На базі державного підприємства «ДП НВЦ Титан» ІЕЗ ім.
Є.О.Патона НАН України досить довгий час ведуться роботи по
отриманню злитків інтерметаллідних різних сплавів. Отримано злитки
різних сплавів і розмірів, як круглого, так і прямокутного перерізів.
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ОДЕРЖАННЯ ЕКОНОМНОЛЕГОВАНОГО ТИТАНОВОГО
СПЛАВУ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОНО-ПРОМЕНЕВОГО ПЛАВКИ
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Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Основна мета експерименту: дослідження процесу виплавки
титанового економнолегованого сплаву Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe з подальшою
деформаційною обробкою шляхом гарячого пресування та прокату, та
оцінки отриманих властивостей.
В ході роботи було відпрацьовано технологію отримання зливка
діаметром 110мм економнолегованого сплаву на основі титану Ti-1,5Al6,8Mo-4,5Fe. Хімічний аналіз показав рівномірний розподіл легуючих
елементів по всьому об’єму зливка. Подальша пластична і термічна
обробки зливку сформували однорідну дисперсну α+β мікроструктуру, яка
дозволяє отримати комплекс високих механічних властивостей, які
характерні більш кошторисним і високолегованим титановим сплавам.
The main purpose of the experiment is to investigate the process of
smelting Ti-1.5Al-6.8Mo-4,5Fe titanium alloy with subsequent deformation
processing by hot pressing and rolling, and evaluating the obtained properties.
In the course of work, samples were obtained titanium alloy Ti-1,5Al6,8Mo-4,5Fe with a diameter of 110 mm, and the chemical analysis showed an
even distribution of alloying elements throughout the ingot volume. Further
plastic and thermal treatment of the ingot formed a homogeneous dispersed α +
β microstructure, which allows to obtain a complex of high mechanical
properties, which are characterized by more expensive and highly alloyed
titanium alloys.
Вступ
Титанові сплави, за рахунок високих питомих значень міцності,
характеристик опору втоми і поширенню тріщин, корозійної стійкості,
немагнітності і т.д. [1, 2], є одними з найбільш широко використовуваних в
різних
галузях
машинобудування
конструкційних
матеріалів.
Прогресивним напрямком металургійного виробництва зливків з титану і
його сплавів є електронно-променева плавка (ЕПП).
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Складність отримання титану у чистому вигляді та подальший його
переплав з додаванням кошторисних лігатур напряму впливає на кінцеву
вартість, а це у свою чергу спонукає вчених шукати нові шляхи
здешевлення титанової продукції. Одним із таких методів являється
економне легування титанових сплавів де в якості лігатури виступають
такі відносно дешеві метали як Fe, Mo і т.д.
До таких сплавів відноситься титановий сплав Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe,
який, в свою чергу, є сплавом метастабільного β- класу, тобто сплав, який
після гартування фіксує метастабільну β- фазу, яка при подальшому
старінні розпадається з утворенням зміцнюючи дрібнодисперсних часток.
Постановка задачі дослідження
Необхідно
відпрацювати
технологію
отримання
методом
електронно-променевої плавки із проміжною ємністю з наступною
термодеформаційною обробкою економнолегованих сплавів на основі
титану. У якості експерементального сплаву було обрано титановий сплав
Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe.
Методика проведення експерименту
Весь цикл виробництва титанового сплаву Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe
проводився на потужностях Державного підприємства «Наукововиробничого центру «Титан» Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона
НАН України».
Процес переплаву відбувався на електронно-променевій установці
УЕ-208 (рис.1) у кристалізатор діаметром 110мм. Загальна схема процесу
ЕПП приведена нижче (рис.2).

Рис. 1. Зовнішній вигляд лабораторної електронно-променевої установки
УЕ-208.
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Рис. 2. Схема електронно-променевого переплаву з п/є: 1-4- електроннопроменеві гармати; 5- витратна заготовка; 6- проміжна водоохолоджувана
ємність; 7- кристалізатор; 8- зливок, який виплавляється.
Технологія отримання зливка титанового сплаву в електроннопроменевій установці включала в себе наступні технологічні операції:
- формування витратної заготовки;
- підготовку обладнання і технологічної оснастки до плавки;
- процес плавки;
- контроль якості виплавленого зливка.
Формування шихтових матеріалів у майбутню заготовку було
виконано шляхом розміщення їх у шихтовому коробі, який виготовлено із
листового титану марки ВТ1-0. В якості основи майбутнього сплаву було
використано титановій листовий лом марки ВТ1-0 та чисті легуючі
елементи у вигляді алюмінієвих прутків марки А0 та технічно чистого
кускового заліза і молібдена.
Перед використанням в якості лігатури виникає необхідність
подрібнення вихідного чистого заліза та молібдену на шматочки розміром
не більше 15мм. Ця операція необхідна для рівномірного розподілення
шматочків лігатури по всій поверхні заготовки. Всі елементи зважувались
окремо один від одного на електронних вагах з урахуванням їх втрат на
випаровування під час плавки. Загальна маса отриманої заготовки склала
40 кг.
Зашихтований короб було завантажено до камери плавки (рис.3).
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Рис. 3. Витратна заготовка та технологічна оснастка для виплавки
зливку титанового сплаву Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe.
Для початку процесу плавлення в установці будо досягнуто вакуум
на рівні 10-2 Па, а сам алгоритм проведення плавки реалізувався наступним
чином (рис.2): витратна заготовка 5, із необхідною швидкістю, яку
регулює оператор, подається штовхальник пристроєм в зону плавки.
Рідкий метал накопичуючись в п/є 6 формував гарнісаж, де в подальшому
усереднювався за хімічним складом та очищався за рахунок осідання на
дні п\є важких неметалічних включень та збільшення площі контакту
рідкого металу із рафінуючим середовищем- вакуумом. Після накопичення
необхідного об‘єму металу в п/є 6 проводилась операція порційного зливу
металу в мідний водоохолоджуваний кристалізатор 7 заданого діаметру за
допомогою електронного променю гармати 3, де і формувався вироблений
зливок 8. Метал на поверхні зливку підтримувався у рідкому стані за
допомогою електронного променю гармати 4. Після заповнення
кристалізатору рідким металом до рівня нижче 5мм від верхньої кромки,
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оператором проводилась операція витягування зливку на робочій
швидкості. Процес витягування продовжується до моменту досягнення
рідкою ванною рівня в 20мм від верхньої кромки, після чого повторно
проводилась операція заповнення кристалізатора рідким металом.
Виготовлення зливку продовжувалось до моменту повного сплавляння
витратної заготовки. Фотографія процесу плавки приведено на рисунку 4.
У процесі плавки контролювалися наступні технологічні параметри:
напруга, яка подається на електронно-променеві гармати, струм променів,
швидкість подачі витратної заготовки в зону плавки, швидкість
витягування зливка із кристалізатора, температура води у системі
тепловідводу.
Результатом проведеної плавки є зливок сплаву титану Ti-1,5Al6,8Mo-4,5Fe діаметром 110мм, довжиною 700 мм і вагою 32 кг (рис. 5)

Рис. 4. Процес виплавки зливку діаметром 110мм титанового сплаву
Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe.

Рис. 5. Виплавлений зливок титанового сплавуTi-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe.
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Охолодження виплавленого зливку до температури нижче 300 ОС
проводилось в середовищі вакууму. При візуальному огляді поверхні
зливку зміни концентрації домішок у вигляді оксидів або нітридів титану
не було виявлено; глибина поверхневого дефекту типу «гофра» склала не
більше 2мм; такі дефекти поверхні як розрив, тріщина чи не сплавлення
відсутні.
Отриманий зливок піддавали гарячій деформаційній обробці на
реверсивному прокатному стані Skoda 355/500 (рис.6)

Рис. 6. Загальний вигляд реверсивного дуо стану Skoda 355/500
Нагрівання заготовок для пластичної деформації здійснювався в печі
опору потужністю 70 кВт без застосування захисних обмазок і атмосфер.
Для дослідження мікроструктури й фазового складу зразки
розмірами 10х10х10 мм вирізали з плити як в поздовжньому, так і
поперечному напрямках. Мікроструктуру досліджували за допомогою
мікроскопа Olympus LX-70. Механічні властивості випробовували згідно
стандарту ASTM E8M на зразках циліндричної форми з діаметром робочої
частини 4 мм на машині INSTRON-3376 при швидкості деформації 1,6 • 104
с-1, для чого з плити вирізали зразки розміром 60х10х10 мм в
подовжньому і поперечному напрямках [3].
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Результати досліджень
Для оцінки якості металу отриманого зливка проводилося
дослідження хімічного складу зразків відібраних по довжині зливка з
верхньої, середньої і нижньої частин. Аналіз результатів хімічного складу
металу зливка (табл.1) показав, що розподіл легуючих елементів по
довжині рівномірний і відповідає заданим складом.
Таблиця 1- Розподіл елементів по довжині зливка діаметром 110мм
сплаву титану Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe.
Вміст, % мас.
Місце взяття
проб
Al
Mo
Fe
Ti
O
N
Верх

1,5

6,3

4,4

осн.

Средина

1,7

6,4

4,3

осн.

Низ

1,6

6,2

4,4

осн.

0,11

0,01

Аналіз макроструктури металу зливка діаметром 110мм сплаву
титану Ti-1,5Al-6,8Mo-4,5Fe проводився на поперечних плоских
заготовках без застосування збільшувальних приладів. Встановлено, що
метал на макрошліфах характеризується відсутністю пор, тріщин,
металевих і неметалевих включень. Істотної різниці між кристалічною
будовою центральної та периферійної частин не спостерігається (рис.7).
Величина зерна відповідає 6-7 балу за 10 бальною шкалою макроструктур
ГОСТ 26492-85.

Рис. 7. Макроструктура зливку титану діаметром 110мм.
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Після гарячої прокатки отриманого зливку (рис.8) було проведено
мікроструктурний аналіз шліфів (рис. 9).

Рис. 8. Процес гарячої прокатки зливку

А

Б

В

Г

Д
Рис. 9. Мікроструктура сплаву після одинарного (а - в), подвійного (г)
відпалу і після гарту з однофазної β- області (д). Шліф вирізаний
паралельно (а, б, г) і перпендикулярно (в, д) направленням прокатки.
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Як видно з Рис. 9а і 9б, використані режими пресування і прокатки
дозволили отримати високодисперсну структуру, причому сформована αфаза має глобулярну будову із середнім розміром часток не більше 3 мкм
(Рис. 9б). У той же час, подрібнення первинних зерен β- фази в результаті
деформації не відбулося. β- зерна мали сплюснуту і витягнуту в напрямку
прокатки форму як в поздовжньому (Рис. 9в), так і поперечному (Рис. 9г)
напрямках. Очевидно, що відпал при обраній температурі 700 оС не
дозволяє використовувати накопичені при деформації дефекти
кристалічної будови для запуску процесу рекристалізації внаслідок низької
температури. Для перевірки можливості подрібнення зерен мікроструктури
шляхом рекристалізації, частина зразків була піддана нагріванню в печі
при 900оС протягом 60 хвилин з подальшим гартуванням у воду.
Мікроструктура отриманого при цьому однофазного β- стану приведена на
Рис. 9д. Встановлено, що відпал при температурі однофазної β- області
призводить до рекристалізації і деякого зростання β- зерен до 100-150 мкм.
Однак, сформована під час прокатки смугастість практично зникає, і
отримана мікроструктура свідчить про більшу ізотропність сплаву після
відпалу при температурах однофазної β- області.
Результати механічних випробувань на розтяг наведені в таблиці 2
для трьох вивчених станів. Значну увагу привертає високий загальний
рівень властивостей, як міцності, так і пластичності, відпалених станів.
Причому, відмінність в значеннях міцності вздовж і поперек напрямку
прокатки досить невелика (межа пружності 1125-1160 МПа проти 115-1160
МПа, межа міцності 1156-1166 МПа проти 1160 МПа), хоча пластичність
трохи нижче в поперечному напрямку (відносне подовження зменшується
з ~ 11% до 7-8%, відносне звуження з 23-29% до 18-23%). Загартування ж
від температур однофазної β- області на метастабільну β- фазу досить
незначно впливає на міцність сплаву (межа пружності 1 089 МПа і межа
міцності 1090 МПа) і істотно підвищує його пластичні властивості ( >
15%, y>46%).
Таблиця 2- Механічні властивості сплаву після різних обробок.
№
Направлення
Механічні властивості
випробування ζ0,2, МПа
ζВ, МПа
, %
, %
о
Відпал, 700 С, 1,5 год., охолодження з піччю
1
Уздовж
1125
1156
11,58
29,85
2
Поперек
1155
1160
8.69
23.11
о
о
Подвійний відпал, 700 С, 1,5 год. + 720 С, 1,5 год, охолодження з піччю
3
Уздовж
1160
1166
11.31
23.05
4
Поперек
1156
1161
7.10
18.81
о
Відпал 900 С, 1 час, Гартування у воду
5
Уздовж
1089
1090
15,22
46,50
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Висновки
В сьогоднішніх умовах високого попиту на вироби із титанових
сплавів існує велика проблема отримання якісного металу за відносно
невелику вартість. Одним із рішень даної проблеми може бути можливість
виготовлення економнолегованих сплавів на основі титану в умовах ЕПП.
В інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона було одержано
методом ЕПП зливок економнолегованого титанового сплаву Ti-1,5Al6,8Mo-4,5Fe, який мав рівномірний хімічний склад по всьому об‘єму.
Проведені
роботи
дозволили
відпрацювати
технологію
ЕПП
економнолегованих сплавів на основі титану.
Дослідження якості отриманих напівфабрикатів зі сплаву Ti-1,5Al6,8Mo-4,5Fe
одержаного
методом ЕПП показало,
що
вони
характеризуються високим рівнем механічних властивостей, які
притаманні більш дорогим титановим сплавам.
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УДК 669.187.526:51.001.57
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ОПЛАВЛЕННЯ ЗЛИВКІВ
ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-22
Пікулін О.М.1, Грінкевич К.Е. 2, Котенко О.О3
1

Інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона НАН України. Україна
2
Інститут проблем матеріалознавства НАН України. Україна
3
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Україна

Проведено комплексні дослідницькі роботи по виплавці партії зливків
титанового сплау ВТ22 діаметром 150, 400 мм і довжиною до 2м.
Поверхня отриманих зливків піддавалася електронно-променевій обробці в
установці УЕ-185. Показано, що хімічний склад металу оплавленого шару
зливків титанового сплаву відповідає марочному складу, зливки мають
високу якість поверхні при глибині проплавлення до 12 мм, достатньої для
ефективного усування поверхневих дефектів.
Представлені техніко-економічні показники обробки поверхні зливків
титанових сплавів. Показано, що техніко-економічна ефективність
електронно-променевого оплавлення підтверджується при порівнянні
статті питомої витрати електроенергії на оплавлення до статей
спільного обліку питомої витрати електроенергії і втрат металу в
стружку при механічній обробці.
Ключові слова: титановий сплав, зливок, електронно-променева
плавка, електронно-променеве оплавлення, оплавлений шар, глибина
проплавлення, якість металу.
Complex research works on the smelting of a lot of ingots of titanium
alloy ВТ22 in diameter of 150, 400 mm and length up to 2 m are carried out.
The surface of the ingots obtained was subjected to electron beam processing in
the installation of UE-185. It is shown that the chemical composition of the
molten metal layer of the titanium alloy ingots corresponds to the vintage
composition, the ingots have a high surface quality at a melting depth of 12 mm,
sufficient for effective removal of surface defects.
Techno-economic indicators of surface treatment of titanium alloy ingots
are presented. It was shown that the technical and economic efficiency of
electron-beam melting is confirmed by comparing the article of the specific
electricity consumption to the melting to the articles of the joint account of the
specific consumption of electricity and the losses of metal in the chip when
machined.
Key words: titanium alloy, ingot, electron beam melting, electron-beam
melting, fused layer, melting depth, metal quality.
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В останні десятиліття особлива увага приділяється створенню
сплавів на основі тугоплавких і високореакційних металів. Особливий
інтерес представляють сладнолеговані сплави на основі титану, які
володіють високою питомою міцністю і гарною корозійною стійкістю в
різних середовищах. В даний час акцент зміщується з вивчення можливого
широкого їх впровадження в таких галузях техніки, як атомна енергетика,
газотурбобудування, авіаційне і космічне приладобудування, хімічне
машинобудування, а також підвищення їх службових характеристик на
економічні та технологічні аспекти їх промислового виробництва [1-3].
Одним з таких сплавів є двофазний α + β титановий сплав ВТ22. Він
за складом близький до критичного. Відноситься до сплавів перехідного
класу на основі α- і β - твердих розчинів, які в стабільному стані містять
від 25 до 50% β - фази, а при різкому охолодженні з температур β - області
зберігають β -структуру, яка може в більшій або в меншій ступені
зазнавати βω - перетворення [4]. Хімічний склад сплаву наведено в
таблиці 1. Особливість сплаву полягає в можливості утворення чималої
кількості ω - фази в процесі деяких режимів термічної обробки [4].
Механічні властивості напівфабрикатів із сплаву ВТ22 в значній мірі
визначаються їх мікроструктурою. При цьому одним з основних
структурних параметрів є розмір і тонка будова мікрозерна, які залежать
від технологічних параметрів гарячого деформування (якості вихідної
заготовки, температури і ступеня деформації і т.п.). [4].
Зниження собівартості зливків складнолегованих титанових сплавів,
як початкової ланки для виробництва напівфабрикатів одночасно з
підвищенням їх якості є актуальним завданням, так як визначальним
фактором у прийнятті рішення про їх застосування замість традиційних
конструкційних матеріалів є співвідношення ціна / якість [4, 5].
В останні роки, в Україні, на базі технології електронно-променевої
плавки створено промислове виробництво зливків титану і його сплавів, а
на металургійних підприємствах освоєно виробництво титанових
напівфабрикатів різного сортаменту.
Електронно-променева плавка (ЕПП) є найбільш ефективним
методом вакуумної металургії для отримання сплавів, в тому числі
тугоплавких і високореакційних, з наднизьким вмістом газів, летких
домішок і неметалевих включень [6]. Однак, по ряду причин, обумовлених
металургійними і технологічними особливостями, в процесі електроннопроменевого переплаву на поверхні одержуваних зливків можуть виникати
дефекти у вигляді гофр, тріщин і поздовжньої смуги заливки металу (рис.
1).
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Рис. 1. Зовнішній вигляд поверхні зливків ЕПП.
Уникнути утворення такого роду дефектів при ЕПП практично
неможливо, а це в свою чергу ускладнює подальшу гарячу обробку зливків
і заготовок, призводить до розвитку гарячих тріщин. Досягається
необхідна якість поверхні зливків і заготовок шляхом видалення
поверхневого шару механічною обробкою. Необхідно відзначити те, що
механічні властивості сплавів на основі титану такі, що продуктивність
обдирання лезом на існуючих верстатах в 3-6 разів нижча, ніж при
обдиранні легованих конструкційних сталей, а мала теплопровідність
сплавів на основі титану призводить при обдиранні лезом до локального
перегріву металу в місці контакту з різцем і, природньо, до окислення
стружки. Високі вимоги до чистоти вихідних шихтових матеріалів
накладають ряд обмежень на повторно використовувану стружку для
виробництва зливків, що призводить до безповоротних втрат металу до 20
- 35% [7-10].
З огляду на вищесказане, великий інтерес представляють роботи, в
яких вивчається можливість безвідходного усунення поверхневих дефектів
зливків. Позитивні результати таких робіт дозволять скоротити втрати
металу у вигляді некондиційних відходів (стружки) і цінних легуючих
елементів. При цьому найбільш перспективним є шлях застосування нових
технологічних процесів, які дозволяють виключити з виробничого
ланцюжка деякі технологічні переділи, і, за рахунок цього, поліпшити
якість поверхні зливків, підвищити вихід придатного і значно знизити
собівартість продукції.
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В ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України накопичено великий досвід по
використанню електронного променя для обробки поверхневого шару
зливків круглого перерізу, проведено ряд досліджень із застосуванням
математичного моделювання процесів тепло і масопереносу в
оброблюваному електронним променем зливку [11, 12]. На базі цих
досліджень розроблена технологія електронно-променевого оплавлення і
спеціалізована електронно-променева установка УЕ-185 для його реалізації
(рис. 2) [13].

Рис. 2 Зовнішній вигляд електронно-променевої установки УЕ-185.
З метою перевірки ефективності застосування електроннопроменевого оплавлення поверхневого шару зливків титанового сплаву
ВТ22 на виробничих потужностях ДП «НВЦ «Титан» ІЕЗ ім. Є. О. Патона
НАН України» були проведені комплексні дослідницькі роботи по
виплавці партії зливків сплаву титану ВТ22, діаметром 150, 400 мм і
довжиною до 2м. (рис.3).

Ø 400
Ø 150
Рис. 3. Зливки сплаву титану після ЕПП.
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Поверхня отриманих зливків піддавалася електронно-променевій
обробці в установці УЕ-185 по режимам отриманим за результатами
математичного моделювання процесів тепло і масопереносу в зливках
титанових сплавів при електронно-променевому оплавленні [11,12].
Оплавлення зливків циліндричного перетину здійснювали за схемою при
якій електронний промінь нерухомий, а зливок обертається навколо своєї
осі, при цьому лінійна швидкість оплавлення становила 39 мм / хв для
зливка Ø150 мм і 54 мм / хв для зливка Ø400 мм, а питома потужність
нагріву 4,1 Вт / мм2 і 6,5 Вт / мм2 відповідно (рис. 4,5).

1 – електронно-променева гармата;
2 – зливок;
3 – валок механізму обертання.
Рис. 4. Схема електронно-променевого оплавлення
Для дослідження впливу технологічних параметрів електроннопроменевого оплавлення на хімічний склад і глибину проплавлення
оброблюваного шару були відібрані проби у вигляді стружки і відрізних
зразків до і після оплавлення.

Рис. 5. Процес оплавлення зливка Ø400мм
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Результати досліджень (табл.1) масової концентрації легуючих
елементів в металі оплавленого шару зливків показали, що їх вміст
відповідає марочному складу, спостерігається зниження вмісту алюмінію і
хрому, легуючих елементів з пружністю пари вище, ніж у основи сплаву, і
відповідно підвищення вмісту ванадію, молібдену, цирконію, ніобію,
легуючих елементів з пружністю пари нижче, ніж у основи сплаву.
Таблиця 1. Масова концентрація легуючих елементів в металі
оплавленого шару зливків досліджуваного титанового сплаву
Поперечний переріз
Сплав
Al
Cr
V
Mo
О
N
зливку, мм
ГОСТ 19807-91
4,4–5,7 0,5–1,5 4,0–5,5 4,0–5,5 ≤0,18 ≤0,05
Вихідний
5,6
0,78
4,24
4,1
0,050 0,026
 150
ВТ22
Після ЕПО
5,49
0,68
4,42
4,22
0,057 0,030
Вихідний
5,24
1,45
4,73
4,04
0,05
0,01
 400
Після ЕПО
5,09
1,28
4,84
4,21
0,059 0,012
Експериментальна оцінка глибини проплавлення поверхневого
шару зливків за вказаними вище режимами проводилася на поперечних
темплетах і становила 9 - 10 мм для зливків Ø 400 мм, 10 - 12 мм для
зливків Ø 150 мм (рис. 6). При цьому бокова поверхня зливків мала рівний
мікрорельєф, дзеркальний вид з характерним вакуумним травленням, без
тріщин, розривів і незливів (рис. 7).

Рис. 6. Глибина проплавлення поверхневого шару.

Ø 400
Рис. 7. Зовнішній вигляд бокової поверхні зливка оплавленого
електронним променем.
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За результатами експериментальних плавок визначені технікоекономічні показники електронно-променевої обробки зливків титанових
сплавів циліндричного перетину 150, 400 мм. За стандартною технологією,
дефекти що утворюються на поверхні зливків титанових сплавів при їх
виплавці усуваються шляхом видалення поверхневого шару механічними
методами. Товщина дефектного шару що видаляється з поверхні зливків
складає до 10 мм (рис. 8)

Рис. 8. Глибина обробки поверхні зливку титанового сплаву на
токарному станку.
Показники втрат металу в стружку при обробці механічним
способом зливків титанових сплавів, отриманих методом електроннопроменевої плавки, витрати електроенергії при механічній обробці і
електронно-променевому оплавленні визначені за укрупненими статтями і
відповідають фактичним даним дослідно-промислового виробництва
зливків титанових сплавів.
Порівняння витрат електроенергії за методами обробки і втрат металу
зливка в стружку показують ефективність обробки поверхні зливків
титанових сплавів на спеціалізованій електронно-променевої установці
УЕ-185 за розробленою в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України технологією
(табл. 2). В отриманих даних враховувалась питома витрата електроенергії
на оплавлення або механічну обробку одного кілограма зливка різного
перетину.
Таблиця 2. Техніко-економічні показники обробки поверхні зливків
титанових сплавів.
Маса
Глибина
Зливок,
зливку
механічної
мм
довжиною обробки,
2м, кг
мм

150
400

165
1130

5-8
7-10

Втрати в
стружку,
кг

20-30
50-70

Витрати
Витрати
Втрати від
електроенергії електроенергії
загальної
при механічній при оплавленні
маси
обробці
кВт*год/кг (зл)
зливку, %
кВт*год/кг (зл)

12-18
4,5-6
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Згідно з отриманими даними техніко-економічна ефективність
електронно-променевого оплавлення підтверджується при порівнянні
статті питомої витрати електроенергії на оплавлення до статей спільного
обліку питомої витрати електроенергії і втрат металу в стружку при
механічній обробці.
Аналіз отриманих результатів показує, що технологія і
спеціалізоване обладнання електронно-променевого оплавлення бічної
поверхні зливків титанового сплаву ВТ22 дозволяє збільшити вихід
придатного металу до 15% в залежності від діаметру зливка.
Таким чином, застосування технології електронно-променевого
оплавлення поверхні дозволяє з високим ступенем ефективності
безвідходно усувати поверхневі дефекти зливків сплавів титану і
отримувати високу якість металу оплавленого шару.
Висновки
1. Комплекс проведених досліджень показав, що хімічний склад
металу оплавленого шару титанового сплаву ВТ22 відповідає марочному
складу.
2. Показано, що зливки титанового сплаву, оброблені за технологією
електронно-променевого оплавлення мають високу якість поверхні при
глибині проплавлення до 12 мм, достатньої для ефективного усування
поверхневих дефектів.
3. Експериментальним шляхом доведено техніко-економічну
ефективність промислового застосування технології і обладнання
електронно-променевого оплавлення зливків складнолегованих титанових
сплавів.
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УДК 669.168
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПЛАВА ВО
ВРЕМЯ КОВШЕВОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ
Жаданос А.В., Деревянко И.В., Чайка Д.А., Подгорный С.Н.
Национальная металлургическая академия Украины
Анотація. Температура розливання сталі є одним з параметрів, що
впливає на якість безперервнолитої заготівки. Тому її необхідно
контролювати під час позапічної обробки сталі в агрегаті ківш-піч та у
вакуумній установці. В умовах складності безперервного контролю
температури металу при позапічній обробці за допомогою технічних
засобів дуже важливим є її прогнозування за допомогою математичних
моделей. В даній роботі на підставі виконаних розрахунків та
експерементальних досліджень, отримана математична модель динаміки
температури сталі при ковшовому вакуумуванні. Це дозволяє забезпечити
раціональну температуру сталі при безперервній розливці.
Реферат. Температура разливки стали является одним из
параметров, который влияет на качество непрерывнолитой заготовки.
Поэтому ее необходимо контролировать во время внепечной обработки
стали в агрегате ковш-печь и в вакуумной установке. В условиях
сложности непрерывного контроля температуры металла с помощью
технических средств по ходу внепечной обработки очень важно ее
прогнозирование с помощью математических моделей. В данной работе
на основании выполненных расчетов и экспериментальных исследований,
получена математическая модель динамики температуры стали во время
ковшового вакуумирования. Это позволяет обеспечить рациональную
температуру стали при непрерывной разливке.
Abstract. The steel casting temperature is one of the parameters which
have an impact on the quality of billets. Therefore it is necessary to provide the
temperature control during secondary steelmaking in ladle-furnace (LF) and
vacuum tank degasser (VD). Because of the complicities of continuous current
temperature control with technical equipment during secondary steelmaking it is
necessary to predict it using mathematical models. In this article according to
completed calculations and experimental researches the mathematical model of
temperature dynamics during vacuum degassing process was designed. This
allows providing rational temperature for continuous casting of steel.
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Введение
Температура разливки стали является одним из параметров, который
влияет на качество непрерывнолитой заготовки. Поэтому ее необходимо
контролировать во время внепечной обработки стали в агрегате ковш-печь
и в вакуумной установке. В условиях сложности непрерывного контроля
температуры металла с помощью технических средств по ходу внепечной
обработки очень важно ее прогнозирование с помощью математических
моделей. Поэтому создание математической модели, которая обеспечит
достаточную точность прогноза температуры металла, позволит
разработать технологические рекомендации по ведению процесса
внепечной вакуумной обработки стали и обеспечить рациональную
температуру стали при непрерывной разливке.
Структура динамической модели.
Потеря теплоты расплавом происходит за счет нескольких факторов:
теплопередачи через футеровку ковша, излучением, а также вследствие
продувки инертным газом и ввода легирующих элементов [1].
В результате расчетов, приведенных в [2], было установлено, что
потери теплоты расплавом, связанные с продувкой инертным газом
незначительны, и ими можно пренебречь, а падение температуры,
связанное с вводом легирующих элементов, составляет 1…7°C. Потери на
ввод легирующих элементов должны рассчитываться для каждого ковша
индивидуально.
Таким образом, для определения основных теплопотерь необходимо
рассмотреть теплопередачу через футеровку ковша и излучение с
поверхности шлакометаллического расплава.
Перед вакуумной обработкой расплав в ковшах находится в среднем
60…120 мин. в зависимости от последовательности обработки ковшей. С
целью снижения потерь теплоты расплавом, выпуск стали выполняют в
предварительно прогретые ковши. По экспериментальным данным,
температура внутренней поверхности футеровки составляет 900°С-1000°С.
В связи с тем, что футеровка ковшей перед выпуском прогревается
значительное время, можно считать, что все слои футеровки ковша
прогреты. Тепловой поток между слоями футеровки и окружающей средой
через боковые стенки ковша и днище находится по формуле [3]
q  K t 0 t окр  ,
(1)
где t 0 – температура внутренней поверхности футеровки 1173 К, t окр –
температура окружающей среды 293 К, K – коэффициент теплопередачи
1
,
(2)
K
 Rmо
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где  Rmо – суммарное тепловое сопротивление
сопротивления между кожухом и окружающей средой.
S
Rт  m ,

футеровки

m

и

(3)

где Rm – сопротивление слоя материала; S m – толщина слоя материала;
m – коэффициент теплопроводности материала.
Коэффициент теплопроводности является переменной величиной,
которая зависит от температуры. Поэтому в расчетах принимаются
средние значения. Коэффициенты теплопроводности материалов
футеровки ковша определялись из [3].
Сопротивление между внешней поверхностью ковша и окружающей
средой вычисляется по формуле
1
Rокр 
.
(4)

a окр

Коэффициент теплоотдачи a окр находится из выражения [3]

a окр 





с0  1
4
4
0, 25
 Tк Tокр  2,55Tк Tокр  ,
Tк Tокр

(5)

где c 0  5,6710 8 Вт/м²·K 4 – коэффициент излучения для абсолютно
черного тела,  1 – степень черноты кожуха ковша, Tк – температура
кожуха ковша (при экспериментальных замерах было установлено, что
температура кожуха ковша может достигать 473 К). Температуру
окружающей среды Tокр принимаем равной 293 К.
Распределение температуры по слоям футеровки находится из
следующего соотношения
(6)
Tm1 Tm  Rm1 q ,
где Tm – температура предыдущего слоя футеровки, Tm1 и Rm1
температура и сопротивление (m +1)-го слоя соответственно.
Распределение температур по слоям футеровки зависит также и от
степени износа футеровки ковша. В слое брони изменение температуры
практически не происходит. Поэтому в дальнейших расчетах это слой
учитываться не будет.
После выпуска расплава в ковш происходит постепенный нагрев
футеровки ковша (нестационарный тепловой процесс). Средняя
температура расплава во время подготовительных операций перед
вакуумированием составляет 1600°C [4].
Определим значения температур слоев перед вакуумированием,
учитывая, что минимальное время пребывания расплава в ковше
составляет 60 минут.
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Толщину элементарных слоев материалов можно найти, используя
выражение [5]
 т a т
,
(7)
S m 
F0
где S т – толщина элементарного слоя, F0 – критерий Фурье (0,1…0,14),
 m – время прохождения тепловым потоком элементарного слоя, a т –
средняя температуропроводность материала.

aт 

т

,

(8)

 т С т
где  т – плотность материала, C т – средняя теплоемкость материала,
которая принимается согласно [3].
Расчет изменения температур слоев производился с интервалом в 1
минуту. После выпуска, температуру поверхности футеровки,
контактирующей с расплавом, для расчетов примем равной температуре
расплава (1873 К). На рис.1 представлена динамика изменения температур
слоев в зависимости от времени пребывания расплава в ковше.

Рис. 1. Динамика изменения температур слоев в зависимости от времени
пребывания расплава в ковше
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Тепловые потоки в слоях в j минуту пребывания расплава в ковше
находятся из выражения (9)
m.i 1. j
(9)
q m.i 1. j 
Tm.i 1. j Tm.i. j  ,
S m.i
где q m.i 1. j – тепловой поток в j минуту пребывания расплава в ковше, в i+1
– ом слое материала m, m.i 1. j – средняя теплопроводность в j минуту
пребывания расплава в ковше, в i+1 – ом слое материала m, Tm.i. j и Tm.i 1. j
температуры температуры i и i+1 слоя в j минуту пребывания расплава в
ковше.
Тепловой поток в окружающую среду рассчитывался по выражению
4
4
(10)
qв н. j с0  2  Tиз. j Tокр .
В этой системе  2 = степень черноты внешней поверхности ковша.
Уравнение теплового баланса для слоев футеровки в j минуту
пребывания расплава в ковше будет иметь вид:
(11)
q m.i. j F   F S m.i  m C m.i. j Tm.i. j 1 Tm.i. j  ,
где q т.i. j . вычисляются следующим образом






q m.i. j  q1. j q пер.2. j


(12)
q шам.1. j  q шам.1. j q шам.2. j 


q асб. j  q асб. j  q в н. j

Из соотношений (11) и (12) находятся значения температур слоев
футеровки в определенную минуту времени после разливки расплава в
ковш.
q m.i. j 
.
(13)
Tm.i. j 1 Tm.i. j 
S m.i  m C m.i. j
Аналогичным образом рассчитываются изменения температурных
слоев днища ковша.
Во время вакуумной обработки изменение температуры слоев
рассчитывается тем же способом, что и во время пребывания расплава в
ковше до вакуумной обработки, однако учитывается изменение
температуры расплава за счет тепловых потерь, в том числе и через стенки
футеровки.
Потери температуры расплавом за счет теплопередачи через стенки
ковша в окружающую среду и прогрева футеровки находятся из уравнения
теплового баланса.
(14)
m расп C расп Tрасп.фут. j qпер.1бок. j  F1  qпер.1дн. j  F2  ,
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где m расп – масса расплава, С расп – теплоемкость расплава,  расп.фут. j –
падение температуры расплава за счет потерь на нагрев и теплопередачу
через футеровку ковша в j минуту вакуумирования, q пер.1бок. j – тепловой
поток в первом слое из периклаза в боковых стенках ковша, q пер.1дн. j –
тепловой поток в первом слое из периклаза в днище ковша, F1 – площадь
контакта расплава с боковыми стенками ковша, F2 – площадь контакта
расплава с днищем ковша.
Значительная часть теплоты, которую излучает расплав, поглощается
защитным экраном (представляет собой сферообразный купол).
Согласно закону Стефана-Больцмана, с учетом того, что часть энергии
уходит через отверстие, удельный тепловой поток складывается из двух
составляющих: q1 – удельного теплового потока системы расплав –
футеровка, и q 2 – удельного теплового потока, уходящего в отверстие.





(15)
q1. j 1  c0  сист  T расп. j T1экр. j ,
где T расп. j и Tэкр. j – температура расплава и защитного экрана в j минуту
4

4

вакуумной обработки в K соответственно,  сист – степень черноты
системы расплав – защитный экран.
4
4
(16)
q 2. j 1  c0  3  T расп. j Tокр ,
где Tокр температура окружающей среды в К, а  3 – степень черноты
поверхности расплава.
При расчете степени черноты системы необходимо также учитывать,
что площадь зеркала расплава меньше площади защитного экрана в связи с
тем, что последний представляет собой часть сферы. Поэтому, согласно
[3],
1
,
(17)
 сист 
1 F3  1 
  1
 3 F4   4 
где  3 и  4 – степень черноты расплава и защитного экрана,
соответственно; F3 и F4 – площади расплава и футеровки, соответственно.
Полный тепловой поток равен
(18)
Qизл. j  q1. j F3  Fпр.отв  q2. j  Fпр.отв Q1. j Q2. j ,





где F3 – площадь зеркала расплава м², Fпр.отв – площадь проекции
отверстия в защитном экране, м², Q1. j , Q2. j – тепловые потоки систем
расплав – футеровка и расплав – окружающая среда в j - ю минуту
вакуумирования.
Количество теплоты, излученное расплавом за время η
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(19)
Q изл. j  Qизл. j  , Дж
Футеровка защитного экрана, состоящая из шамота, прогревается
неравномерно. Расчет изменения температур слоев будет производиться
каждую минуту. Исходя из выражения (7), при F0  0,1 и  m  60 с,
определили толщину элементарных слоев, количество которых равно 13.
Расчет температур в слоях футеровки защитного экрана производится
аналогично расчету температур слоев футеровки ковша. Тепловые потоки,
проходящие через слои футеровки, находятся из системы уравнений
q экр.1. j  q1. j

шам.2. j

q экр.2. j 
Tэкр.1. j Tэкр.2. j  .
(20)

S шам


4
4
q в н. j  с0  4  Tэкр.13. j  Tокр  
Первый слой защитного экрана прогревается за счет теплового потока
q1. j , возникающего за счет излучения с поверхности расплава к футеровке.
Уравнения теплового баланса для всех слоев футеровки будут иметь
вид
qэкр.1. j F3  qэкр.2. j F4   F4 Sшам  шам Сшам.1. j Tэкр.1. j1 Tэкр.1. j 

qэкр.2. j  F4   F4 S шам   шам Сшам.2. j Tэкр.2. j 1 Tэкр.2. j 
(21)
,


qэкр.13. j  F4   F4 S шам   шам сшам.13. j Tэкр.13. j 1 Tэкр.13. j 






где q экр. j . вычисляются следующим образом

q экр.2. j  q экр.2. j  q экр.3. j 

.
q экр.13. j  q экр.13. j  q в н. j 

(22)

Из соотношений (21) и (22) можно найти значения температуры
элементарных слоев защитного экрана в определенную минуту вакуумной
обработки
qэкр.1. j F3  qэкр.2. j F4  
Tэкр.1. j 1 Tэкр.1. j 
F4 S шам   шам Сшам.1. j 
q экр.2. j 

Tэкр.2. j 1 Tэкр.2. j 
(23)
.
S шам   шам Сшам.2. j


q экр.13. j 

Tэкр.13. j 1 Tэкр.13. j 

S шам   шам Сшам.13. j 
В среднем вакуумная обработка длится 40 минут.
Потери температуры расплавом за счет потерь излучением можно
найти из уравнения теплового баланса (24)
(24)
m распC распT расп.изл Qизл. j  ,
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где  расп.изл – падение температуры расплава за счет излучения и
теплопередачи через футеровку защитного экрана вакуумной камеры.
На основании вышеприведенных выражений была получена формула,
позволяющая рассчитывать падение температуры расплава в течение j – ой
минуты вакуумирования.

Q1. j  Q2. j qпер.1бок. j  F  qпер.1дн. j  F2 
 .
 расп. j 

(25)

m

c
m

c
расп расп
расп расп


Рассчитать суммарные потери температуры за n минут
вакуумирования можно по формуле
Q1. j  Q2. j qпер1бок. j  F1  qпер1дн. j  F2 
n 
 ,
   

(26)

j 1
m

c
m

c
расп расп
расп расп


где n –время вакуумирования.
Моделирование и анализ результатов.
На рис. 2 представлен график зависимости общего охлаждения
расплава от времени вакуумной обработки. Величина суммарных потерь
зависит от исходных температур расплава и защитного экрана перед
вакуумированием. По экспериментальным данным, исходная температура
расплава находится в пределах 1850…1920 К.
Первоначальная температура защитного экрана зависит от времени
между началом вакуумной обработки ковша с расплавом, для которого
рассчитываются тепловые потери и окончанием обработки предыдущего
ковша. Если ковш ставится в "холодную камеру", то принимается
температура экрана 293 К.
В промышленных условиях были проведены замеры температуры
защитного экрана после окончания вакуумирования для определения
скорости остывания экрана. На рис.3 приведены результаты одного из
замеров.
Полученные результаты были аппроксимированы регрессионным
уравнением Tэкр   ALn( ) B , где τ – время между обработками ковшей, A
= 127…140 и B = 963…1025 К. Достоверность аппроксимации
(коэффициент детерминированности) r2 = 0,959…0,989. Проверка степени
влияния коэффициентов уравнения на значение температуры защитного
экрана по критерию Стьюдента, на основании методики, приведенной в
[6], показала их значимость.
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Было исследовано влияние тепловых потерь в зависимости от
исходных
температур
расплава
и
защитного
экрана
перед
вакуумированием. В результате была получена математическая модель,
которая имеет следующий вид
(27)
T t TБАЗ t 1k1 TЭКР 201 k2 TРАСП 1580
где TБАЗ – тепловые потери расплавом в единицу времени t в базовом
режиме (TЭКР = 20 ºC и TРАСП = 1580 ºC); k1 – коэффициент, учитывающий
начальную температуру защитного экрана TЭКР, зависящую от времени,
прошедшего после окончания предыдущей обработки τ ; k2 – коэффициент,
учитывающий температуру расплава TРАСП перед началом вакуумной
обработки.

Рис.2. Зависимость падения температуры расплава от времени вакуумной
обработки
Для
подтверждения
расчета
был
произведен
анализ
экспериментальных данных, на основании которых была получена
регрессионная модель, которая подтвердила полученные расчетным путем
результаты.
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Рис.3. Зависимость температуры защитного экрана от времени после
окончания обработки предыдущего ковша
Полученная математическая модель изменения температуры расплава
с учетом начальной температуры металла, защитного экрана и температур
футеровки ковша позволит предсказывать изменение температуры
расплава во время ковшового вакуумирования.
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УДК 621.771:621.785:669.15*782*74-194
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПАЛУ НА ВЛАСТИВОСТІ
ПРОКАТУ З КРЕМНЕМАРГАНЦЕВОЇ СТАЛІ МАЛОГО ДІАМЕТРУ
Т. М. Голубенко, В. А. Луценко, О. В. Луценко
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
Вивчений вплив параметрів термічної обробки на перебіг
структурних перетворень у низьковуглецевих кремнемарганцевих сталях.
Показано, що відпалу сталі (з підвищеним вмістом марганцю й вуглецю) з
нагріванням 630°С і ізотермічною витримкою 2 години достатньо для
підвищення пластичності сталі перед подальшим волочінням.
Изучено влияние параметров термической обработки на
прохождение
структурных
превращений
в
низкоуглеродистых
кремнемарганцевых сталях. Показано, что отжига стали (с повышенным
содержанием марганца и углерода) с нагревом 630°С и изотермической
выдержкой 2 часа достаточно для повышения пластичности стали перед
последующим волочением.
The influence of heat treatment parameters on the course of structural
transformations in low-carbon silicon-manganese steels is studied. It is shown
that the annealing of steel (with a high content of manganese and carbon) with
heating of 630°C and isothermal holding of 2 hours is sufficient to increase the
ductility of steel before further drawing.
Вступ
Металопрокат із низьковуглецевої легованої сталі широко
використовується для виробництва зварювального дроту шляхом холодної
пластичної деформації (волочіння). На сьогоднішній день для зварювання
металоконструкцій використовують різні види сталевого дроту. Одним із
критеріїв вибору зварювального дроту є його хімічний склад.
Для виробництва дроту зварювального призначення широко
застосовуються низьковуглецеві сталі, леговані марганцем і кремнієм,
марок Св-08Г2С і Св-08ГС, вироблених відповідно до ГОСТ 2246-70.
На механічні властивості сталі, призначеної для виробництва
зварювального дроту, найбільше впливає кількість вуглецю та легуючих
елементів у складі. Зміна вмісту основних хімічних елементів і вплив
термомеханічної обробки на структуроутворення дозволяють формувати
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необхідні пластичні властивості в легованій катанці. Збільшення вмісту
вуглецю й марганцю підвищує загартовуваність, а, отже, і міцність сталі
[1, 2].
Для стійкого волочіння катанки на дріт малих діаметрів необхідно
забезпечити хімічну однорідність металу, а також низьку чутливість
катанки до деформаційного старіння [3]. Інтенсивна протидія старінню
металу в процесі волочіння може бути забезпечена при легуванні
нітридоутворюючими елементами: алюмінієм, бором [4], титаном та
цирконієм. Висока міцність легованої сталі призводить до ускладнення її
деформації при виготовленні дроту.
На сьогоднішній день існують способи виробництва катанки з
кремнемарганцевої сталі Св-08Г2С, що включають мінімізацію вмісту
зміцнюючих елементів по нижній границі марочного складу й коригування
технології охолодження [5, 6], та забезпечують необхідну технологічну
пластичність [3, 4, 7].
На даний час в Україні металургійні підприємства використовують
традиційну технологію виробництва катанки для дроту зварювального
призначення. Перед волочінням низьковуглецеві кремнемарганцеві сталі
піддають термічній обробці, яка підвищує пластичність сталі – відпалу.
Традиційна технологія включає волочіння катанки діаметром 6,5…5,5 мм
на дріт проміжних діаметрів 3,5…3,0 мм або 4,0 і 2,0 мм, відпал (в деяких
випадках повторний) при підкритичних температурах, близьких до
680…700°С, з витримкою в середньому 5 годин і волочіння на кінцевий
розмір у дріт діаметром 1,6…0,8 мм.
Постановка задач дослідження
Велика тривалість (до 16 годин) проміжної термічної обробки
(відпалу) тягне за собою підвищену витрату енергоносіїв. Тому вивчалася
можливість поліпшення технологічності виробництва дроту зварювального
призначення з кремнемарганцевих сталей, виготовлених за стандартною
технологією, яка використовується на українських підприємствах із
забезпеченням необхідних механічних властивостей та скороченням
витрати енергоресурсів.
Методика проведення експериментів
Основним об'єктом дослідження був прокат діаметром 6,5 і 5,5 мм з
низьковуглецевої кремнемарганцевої сталі марки Св-08Г2С. Хімічний
склад сталі і вимоги до нього наведені в таблиці 1.
Термічна обробка зразків із низьковуглецевої кремнемарганцевої сталі
проводилася в лабораторних умовах Інституту чорної металургії
ім. З.І. Некрасова НАН України з використанням муфельної печі СНОЛ2,5.4,2.5/13U на зразках розміром 5,5х300 мм.
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Таблиця 1 Хімічний склад досліджуваної сталі Св-08Г2С,
призначеної для виготовлення зварювального дроту
Вміст хімічних елементів, % мас.
C
Si
Mn
P
S
0,087
0,74
1,94
0,016
0,013
Вимоги ГОСТ 2246-70
0,05-0,11
0,70-0,95
1,80-2,10
≤0,030
≤0,025

Al
0,003
≤0,05

Термічна обробка здійснювалась за наступними режимами:
Нагрівання до 630°С±5°С й 680ºС±5°С із витримкою 1 і 2 години,
охолодження – на повітрі.
Мікроструктуру зразків після різних режимів обробки вивчали на
мікроскопі Axiovert 200M MAT після травлення 4% розчином азотної
кислоти. Об'ємну частку структурних складових оцінювали згідно до
ГОСТ 8233-56 "Сталь. Еталони мікроструктур". Механічні властивості
визначали згідно до ГОСТ 1497-84 "Метали. Методи випробувань на
розтягування".
Результати досліджень
Прокат зварювального призначення діаметром 6,5 мм та 5,5 мм,
виготовлений зі сталі Св-08Г2С за стандартною технологією, має в
структурі рівномірні зерна фериту, поодинокі дрібні перлітні зерна (до 5%)
і порівняно рівномірно розподілені бейніто-мартенситні ділянки у вигляді
суцільних або розрізнених світлих структур, пакетів та рейок (рис. 1).
Об'ємна частка фериту та бейніто-мартенситних ділянок становить 60% і
35% відповідно. Наявність проміжних структур у досліджуваній сталі
Св-08Г2С пов‘язана з великим вмістом зміцнюючого марганцю (1,94%),
що, згідно термокінетичній діаграмі [8], при виробництві прокату
обумовлює розпад аустеніту за проміжним та зсувним механізмами.
Тимчасовий опір розриву сталі має значення ~583 МПа, відносне
звуження ~64%.
Відомо, що наявність бейніто-мартенситних ділянок понад 20% [5]
знижує технологічну пластичність сталі Св-08Г2С, у зв'язку з чим при
прямому волочінні з неї не може бути отримано дріт малого діаметру без
додаткового проміжного відпалу. Тому дана катанка піддається термічній
обробці перед холодною деформацією.
Після волочіння катанки діаметром 6,5 мм на діаметр 5,5 мм її
міцність суттєво збільшилась, а пластичність стрімко знизилась:
тимчасовий опір розриву сталі набуває значення ~795 МПа, а відносне
звуження ~5,5%.
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Рис. 1 Характерна структура кремнемарганцевої сталі Св-08Г2С
Після відпалу при 630°С і 680°С помітні зміни у структурі дослідного
металу. Після нагріву в підкритичну область відбувається розчинення й
повторне виділення карбідів з бейнітної фази та зміна морфології карбідів
у перліті з пластинчастої на зернисту [2].
Після відпалу з нагріванням 630ºС структура сталі складається з
фериту й зернистих карбідів 1 балу (витримка 1 година) і 2 балу (витримка
2 години, ГОСТ 8233-56), розташованих групами на місці попередніх зерен
(рис. 2). Бейнітних ділянок не виявлено, деякі ділянки перліту в кількості
до 10% – після витримки 1 годину й 5% – після витримки 2 години, не
зазнали структурних перетворень та мають змішану зернисту та
пластинчасту морфологію.

а
б
Рис. 2 Характерна структура сталі Св-08Г2С після відпалу при 630°С з
різною ізотермічною витримкою: а – 1 годину; б – 2 години
Після нагріву до 680ºС з витримкою 1 і 2 години в структурі також
змінюється морфологія карбідів із пластинчастої на сферичну. Карбіди
розташовані групами у феритній матриці на місці попередніх зерен та
мають дисперсність 2-3 бал. Підвищення часу витримки сталі при 680ºС не
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приводить до зміни структури (рис. 3). Ділянок з неперетвореними
пластичними карбідами при нагріванні до 680ºС не виявлено.

а
б
Рис. 3 Характерна структура сталі Св-08Г2С після відпалу при 680°С з
різною ізотермічною витримкою: а – 1 годину; б – 2 години
В
метастабільних
бейніто-мартенситних
фазах
структурні
перетворення відбуваються при знижених температурах нагріву [2]. Тому
наявність великої кількості бейніто-мартенситних ділянок (~35%) у
вихідному металі сприяє проходженню структурних перетворень при
наступній термічній обробці.
Результати визначення механічних характеристик дослідних зразків
після експериментальних режимів представлені у табл. 2.
Таблиця 2 Механічні властивості сталі Св-08Г2С після відпалу
(середні значення)
Температура
нагріву, °С

Час
витримки,
год.

Механічні характеристики
Тимчасовий опір
Відносне подовження,
розриву,
δ5, %
ζ , МПа
в

1
504
42,6
2
502
43,0
1
484
43,3
680
2
483
43,3
Стан після волочіння
794
5,5
6,5 → 5,5 мм
Після відпалу міцність сталі Св-08Г2С у порівнянні з вихідним станом
знижується приблизно на 38%, а показники пластичності зростають. У
межах однієї температури нагріву зміна тривалості витримки до суттєвих
змін механічних характеристик не приводить. Однак помітне незначне
зниження міцності на ~20 МПа з підвищенням температури відпалу.
Таким чином, термічна обробка зварювальної сталі за скороченим
режимом із нагріванням до 630°С і витримкою 2 години може забезпечити
підвищення пластичності сталі зварювального призначення.
630
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Волочіння сталі Св-08Г2С діаметром 5,5 мм, обробленої за
запропонованим режимом відпалу на діаметр 1,2…0,8 мм, відбувалося без
ускладнень та привело до збільшення тимчасового опору розриву до
~1088 МПа, що задовольняє умовам (882…1323 МПа) нормативної
документації (ГОСТ 2246-70).
Таким чином, запропонований режим підвищує пластичність
кремнемарганцевої сталі, сприяє зниженню витрат енергоресурсів за
рахунок зниження температури відпалу й скороченню тривалості
ізотермічної витримки.
Висновки
Результати досліджень показали, що катанка з низьковуглецевих
кремнемарганцевих сталей, яка виробляється за традиційною технологією,
має високі показники міцності, обумовлені наявністю бейнітомартенситних ділянок у кількості до 35% в структурі сталі. При подальшій
пом‘якшувальній термічній обробці відбуваються структурні перетворення
з появою сфероїдизованих карбідів, що знижує міцність сталі. На основі
отриманих даних щодо впливу термічної обробки на структуру та
властивості кремнемарганцевих сталей рекомендований наступний режим
проміжної термічної обробки (відпалу): нагрівання до 630°С та витримка
2 години.
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УДК 621.9:539.219.3:534.2
ВПЛИВ ДРОБОСТРУМЕНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ НА СТРУКТУРУ
ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ
ПОКРИТТІВ НА СТАЛЯХ
Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Д.С.Сенчук, К.В. Мелашенко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Виявлено, що після дробоструменевого зміцнення зростає
мікротвердість приповерхневої зони електроіскрових легованих шарів: до
5 – 8 ГПа (для Cr-Ni та Ni-Cr покриттів на сталі 45) та до 14 – 16 ГПа
(для C-Cr та Cr-C покриттів на сталі ХВГ).
Выявлено, что после дробеструйного упрочнения возрастает
микротвердость приповерхностной зоны электроискровых легированных
слоев: до 5 - 8 ГПа (для Cr-Ni и Ni-Cr покрытий на стали 45) и до 14 –
16 ГПа (для C-Cr и Cr-C покрытий на стали ХВГ).
It was found that after shot blasting processing, the microhardness of the
electric-spark alloyed layers near-surface area increases: to 5 - 8 GPa (for CrNi and Ni-Cr coatings on steel 45) and up to 14 - 16 GPa (for C-Cr and Cr-C
coatings on steel CWG).
Вступ
Комбінована обробка є перспективним напрямком для зміцнення
деталей машин та підвищення їхньої зносостійкості. Зокрема,
електроіскрове легування (ЕІЛ) та дробоструменеве зміцнення (ДЗ)
відносяться до перспективних способів модифікування поверхні завдяки
створенню сприятливих умов для процесів дифузії і фазових перетворень,
формування дрібнозернистих структур і, як наслідок, для поліпшення
експлуатаційних властивостей.
ЕІЛ дозволяє: значно підвищити зносостійкість і твердість металічних
поверхонь деталей машин і технологічного оснащення з метою збільшення
їх довговічності і заміни легованих сталей менш дефіцитними, або більш
дешевими; змінити електричні властивості струмопровідних поверхонь,
зменшити перехідні опори електричних контактів, їх зношення; збільшити
шорсткість металічних поверхонь; підвищити корозійну та вогнетривку
стійкість та ін. [1].
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ДЗ, в процесі якого відбувається поверхневе пластичне деформування,
покращує умови експлуатації деталей: досягається мінімальна шорсткість
поверхні, утворюються залишкові напруження в поверхневому шарі
металу, в результаті наклепу підвищується його міцність та виникає
сприятливий розподіл залишкових напружень по перерізу деталі [2].
Зважаючи на синергетичний ефект усіх переваг комплексної обробки,
що поєднує в собі ЕІЛ та ДЗ [3], слід очікувати на підвищення фізикомеханічних властивостей сталевих поверхонь, що надасть можливості
відслідкувати вплив кожного методу обробки.
Метою даної роботи є виявлення впливу дробоструменевого
зміцнення на структуру та властивості Cr-Ni (Ni-Cr) та Cr-C (C-Cr)
покриттів, одержаних під час ЕІЛ сталей 45 та ХВГ.
Матеріали та методика проведення експериментів
Матеріалами для дослідження в роботі обрано сталі марок 45 та ХВГ.
Для виконання поставленої мети проведено комбіновану обробку, що
включала попереднє подвійне ЕІЛ з подальшою механічною обробкою –
ДЗ (ЕІЛ + ДЗ).
Попереднє ЕІЛ зразків відбувалося у дві стадії послідовного
нанесення різних елементів: на поверхню сталі 45 – за схемами Cr-Ni та
Ni-Cr; на поверхню сталі ХВГ – за схемами Cr-C та C-Cr. Обробка
проведена з використанням лабораторної установки «Элитрон – 26А» при
струмі розряду 2 – 2,2 А, напрузі 60 – 70 В, тривалості нанесення кожного
з елементів 180 с (3 хвилини).
Подальше ДЗ проводилося для зразків з нанесеними електроіскровими
покриттями. Сталеві кульки діаметром 0,5 – 1 мм спрямовано
бомбардували поверхню зразків під тиском 5 – 6 атм. протягом 60 с. При
цьому на зразок висипався дріб загальною масою 4 кг.
Методика
дослідження
включала
мікроструктурний,
рентгеноструктурний, мікродюрометричний аналіз.
Результати досліджень
Мікроструктурним аналізом виявлено, що леговані шари на сталі 45
мають товщину 15 – 20 мкм незалежно від послідовності нанесення нікелю
та хрому. Під легованим шаром знаходиться перехідна зона (зона
термічного впливу) та основа.
Після ДЗ товщина хромо-нікелевих покриттів не змінюється,
спостерігається лише незначна нерівність на поверхні, що може бути
слідами від механічного удару сталевого дробу.
Мікротвердість покриття Ni-Cr на сталі 45 знаходиться в межах 4 –
7 ГПа, а після проведення ДЗ збільшується до 5 – 8 ГПа.
Мікротвердість Cr-Ni покриття складає 4,5 ГПа біля поверхні, але на
відстані 17 мкм спостерігається збільшення до 7 ГПа. Появу «піку»
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мікротвердості на глибині покриття – границі з основою, можна пояснити
тим, що нанесений на першій стадії ЕІЛ хром, взаємодіє з вуглецем
сталі 45 з утворенням карбідних сполук Cr3C2. Після бомбардування
дробом мікротвердість поверхні легованого шару на відстані 5 мкм зростає
до 5,1 ГПа, а значення максимальної мікротвердості на глибині не
змінюється.
Товщина покриття, нанесеного на поверхню сталі ХВГ у
послідовності Cr-C складає 15 – 20 мкм, що незначно перевищує товщину
C-Cr покриття (10 – 15 мкм) через формування твердого розчину
необмеженої розчинності заліза з хромом (a-Fe,Cr) на першій стадії ЕІЛ.
Для зразка з покриттям Cr-C, що зазнавав подальшого ДЗ, товщина
легованого шару зменшується до 10 – 13 мкм, а для зразка з покриттям CCr – до 10 мкм. Основною особливістю таких шарів є рівномірність.
Після ЕІЛ в послідовності C-Cr максимальна мікротвердість покриття
становить 11 ГПа, у той час, як обернена послідовність нанесення
приводить до підвищення мікротвердості поверхні сталі ХВГ до 9,4 ГПа.
Це можна пояснити утворенням карбідних фаз Fe3C на першій стадії
процесу ЕІЛ, коли взаємодіють залізо та графіт, а на другій стадії
утворюються карбіди хрому Cr3C2, Cr23C6 при взаємодії цього металу з уже
нанесеним графітовим покриттям.
Результати мікродюрометричного аналізу після комплексної обробки
(ЕІЛ + ДЗ) свідчать про зростання мікротвердості C-Cr покриттів до
14 ГПа, а Cr-C до 16 ГПа.
Висновки
Встановлено, що дробоструменеве зміцнення електроіскрових
покриттів на сталі ХВГ сприяє зростанню мікротвердості до 14 ГПа (C-Cr)
– 16 ГПа (Cr-C), але при цьому товщина покриттів зменшується від 15 –
20 мкм до 10 мкм в результаті плоскої пластичної деформації.
Виявлено, що комплексна обробка (ЕІЛ + ДЗ) викликає незначне
підвищення мікротвердості лише приповерхневої зони легованих шарів на
сталі 45, одержаних у послідовності Ni-Cr з 7 до 8 ГПа, а у послідовності
Ni-Cr – з 4,5 до 5,1 ГПа, залишаючи незмінною їх товщину.
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УДК 669.15.74-194:621.785.52
ЛОКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ППРИСАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
МНОГОФАЗНОЙ СТРУКТТУРЫ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ
АУСТЕНИТОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Л.С. Малинов
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,
Мариуполь
Приведені результати дослідження локальної електродугової обробки
(ЕДО) поверхонь сталі електродом, який не плавиться, з використанням
присадочних матеріалів. Це забезпечує отримання на поверхні
диференційованої
багатофазної
структури
з
метастабільним
аустенітом, що істотно підвищує зносостійкість і знижує
енергозатрати.
Приведены результаты исследований локальной электродуговой
обработки (ЭДО) поверхности сталей неплавящимся электродом с
использованием присадочных материалов. Это обеспечивает получение на
поверхности
дифференцированной
многофазной
структуры
с
метастабильным
аустенитом,
что
существенно
повышает
износостойкость и снижают энергозатраты.
The results of studies of local arc treatment (EDT) of the surface of steels
by non-consumable electrode using filler materials are given. This ensures that
a differentiated multiphase structure with metastable austenite is obtained on
the surface, which significantly increases wear resistance and reduces energy
consumption.
Введение
Предложенное автором и реализованное с сотрудниками в 70-х годах
прошлого века перспективное направление по разработке упрочняющих
технологий с использованием дифференцированной обработки, создающей
в сплавах регулярные градиенты стуктурно-фазового состояния
соизмеримые с размерами изделий [1-6], в настоящее время интенсивно
развивается [7-9]. Новые широкие возможности в упрочнении сталей и
чугунов
открывают способы армирования их поверхности за счет
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расплавления заданных ее участков и изменения их состава и структуры
[10]. Однако исследования в этом направлении немногочисленны, что
делает необходимым их дальнейшее проведение. Кроме того, для
локального расплавления заданных участков поверхности в большинстве
случаев используют лазерные, электронно-лучевые и плазменные
установки, которые многие предприятия не имеют. Поэтому необходим
способ дифференцированной обработки с расплавлением заданных
участков, осуществляемый на сравнительно недорогом оборудовании,
широко используемом в промышленности.
Такой способ, являющийся разновидностью предложенного Н.Н.
Бенардосом, реализован в работе [11]. В ней приведен контактно-дуговой
способ упрочнения поверхности деталей расплавлением заданных
участков и их науглероживания, который может быть легко реализован.
Сущность его состоит в следующем. К обрабатываемой детали
подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к
угольному электроду - положительный. Между ними зажигают дугу.
Благодаря высокой температуре угольный электрод интенсивно
испаряется, а металл детали на обрабатываемой поверхности
расплавляется. При этом жидкий металл насыщается углеродом с торца
электрода. В рассматриваемой работе исследовались образцы из сталей
Ст З, 55С2 и 110Г13Л. При упрочнении расплавлением и
науглероживанием заданных участков поверхности твердость становится в
2-2,5 раза выше твердости основного металла, что объясняется наличием в
закристаллизовавшихся участках повышенного количества ледебурита.
Эксплуатационные испытания показали, что у деталей, упрочненных
рассматриваемым способом, срок службы увеличился на 30-40 % [11].
Рассмотренный способ, несмотря на свою простоту и доступность, имеет
ряд недостатков. Он позволяет упрочнять заданные участки поверхности
металла на сравнительно небольшую глубину (~1 мм), что в условиях
интенсивного абразивного изнашивания недостаточно. В нем
осуществляется насыщение расплавленного металла только углеродом и не
рассмотрена возможность повышения износостойкости за счет
дополнительного легирования другими элементами, образующими
специальные карбиды высокой твердости, а также получения многофазной
структуры с метастабильным аустенитом и реализации эффекта
самозакалки при нагружении. Эти недостатки устранены в способе
электродуговой обработки неплавящимся электродом, в котором
осуществляется расплавление на заданных участках поверхности сталей
присадочных материалов из сталей и чугунов (в виде пластин, проволоки,
порошка, в том числе из отходов производства) [12, 13].. При
недостаточной скорости охлаждения расплавленного металла для
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получения требуемой структуры, что имеет место в случае сравнительно
небольшой массы изделия, может быть применена дополнительная
термообработка, включающая закалку и отпуск, оптимизирующая
количество и степень стабильности аустенита в структуре.
Постановка задачи исследований
Изучить возможность повышения абразивной износостойкости стали
применением электродуговой обработки (ЭДО) неплавящимся угольным
электродом за счет расплавления на заданных участках поверхности
присадочных материалов, которыми являются пластинки чугунов. Это
обеспечивает получение многофазной структуры, в которой наряду с
мартенситом и карбидами присутствует метастабильный аустенит,
претерпевающий динамическое деформационное превращение (ДДМП).
Методика проведения экспериментов
На сталь 45 ЭДО осуществлялась локальная наплавка неплавящимся
угольным электрода 6,5×305 мм присадочных материалов в виде
пластинок толщиной 3 мм из чугунов СЧ15, ВЧ800-2 и ЧХ16М2. Режим
наплавки был следующим: I = 270-280 А; U = 20–22 В. Проводились
дюрометрические,
металлографические
исследования,
испытания
абразивной износостойкости по методу Бринелля-Хауорта (эталоном
служила сталь 65Г, термообработанная по типовому режиму на структуру
троостит отпуска). Рентгеновским методом на дифрактометре ДРОН-4
определяли фазовый состав.
Результаты исследований
Определение
твѐрдости
на
поверхности
наплавленных
с
использованием ЭДО неплавящимся электродом чугунов СЧ15 и ВЧ800-2
показало, что она повысилась, соответственно, со 130 и 180 НВ (исходное
состояние) до 480 и 585 НВ. Микроструктура поверхности этих чугунов
после наплавки с использованием ЭДО мало отличается. Для чугуна СЧ15
она приведена на рис.1 На поверхности образовалась структура белого
чугуна, близкого к эвтектическому составу. Сохранилось некоторое
количество сильно диспергированных графитных включений. В результате
абразивная износостойкость возросла по сравнению с исходным
состоянием у чугуна СЧ15 в 2,55, а у чугуна ВЧ800-2 в 2,64 раза.
Установлено, что наиболее высокой абразивной износостойкостью
наплавленный этими чугунами слой обладает после закалки с 1100 °С и
отпуска при 200 оС. У чугунов СЧ15 и ВЧ800-2 износостойкость составила
ε=2,85 и 3,2, соответственно. Это является следствием образования на
поверхности мартенситно-аустенитно-карбидной структуры.
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Рис. 1 Микроструктура поверхности наплавленного ЭДО слоя чугуна
СЧ15 ×500, ×1,5.
Количество метастабильного остаточного аустенита в поверхностном
слое рассматриваемых чугунов составило, соответственно 27 и 35 %.
После изнашивании его доля в структуре уменьшилось до 10 % и 15 %, что
является следствием ДДМП, протекающего при изнашивании. Следует
отметить, что максимальной износостойкости соответствует более низкая
твердость поверхности обоих чугунов, чем непосредственно после ЭДО
(520 и 535НВ). Дальнейшее повышении температуры закалки до 1150 °С
еще больше снижает твердость, а также износостойкость до ε=2,61 и 2,67.
Это объясняется увеличением количества остаточного аустенита за счет
более полного растворения карбидов и графита в аустените и его
стабилизации по отношению к ДДМП, протекающему при изнашивании.
Абразивная износостойкость наплавленного с помощью ЭДО чугуна
ЧХ16М2 составляет ε=2,83. Ее максимальный уровень достигается после
закалки с 1150 °С и низкого отпуска (ε=3,89). Причины повышения
износостойкости после указанной термообработки те же, что были
рассмотрены выше. На рис. 2 приведена износостойкость исследованных
чугунов после ЭДО, закалки с оптимальной температуры и низкого
отпуска.

Рис.2 Абразивная износостойкость наплавленных ЭДО чугунов после
закалки с оптимальной для каждого чугуна температуры и отпуска
200°С.
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Наиболее
высокую
абразивную
износостойкость
имеет
высоколегированный чугун ЧХ16М2, в структуре которого наряду с
мартенситом и метастабильным аустенитом присутствуют специальные
карбиды хрома (Ме23С6), имеющие более высокую твердость чем
цементит. Износостойкость стали 45 после локальной обработки ЭДО
неплавящимся электродом с использованием присадочных материалов из
рассмотренных чугунов может быть значительно повышена. В работе
изучалось влияние графитизирующего отжига, проведенного по типовой
технологии, отбеленного слоя, полученного после наплавки с
использованием ЭДО чугунов СЧ15 и ВЧ800-2 (рис. 3, 4).

а

б

в
г
Рис. 3 Форма графитовых включений в чугуне СЧ15 (а, б) и ВЧ800-2
(в, г) в исходном состоянии (а, в), после ЭДО и графитизации
поверхностного слоя (б, г) ×500:

а

б

Рис. 4 Микроструктура графитизированных после ЭДО образцов:
а – СЧ15; б – ВЧ800-2 ×500
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Графитовые включения после графитизации в оплавленном ЭДО слое
чугунов СЧ15 и ВЧ800-2 существенно диспергированы, что видно на
полированных шлифах (рис. 3). При этом проявляется наследование
формы исходного графита. Оплавление поверхности ЭДО и последующая
кристаллизация жидкого металла в условиях интенсивного отвода тепла в
холодный металл приводит также к измельчению зерна.
Полученные результаты исследования влияния ЭДО неплавящимся
электродом с использованием присадочных материалов из чугунов СЧ15,
ВЧ800-2, ЧХ16М2 позволяет заключить, что рассмотренный способ
эффективен
для
повышения
абразивной
износостойкости
и
диспергирования зерна и графитных включений после графитизирующего
отжига отбеленного слоя серого и высокопрочного чугунов.
Выводы
1. ЭДО неплавящимся электродом с присадочными материалами в виде
чугунов (могут быть использованы отходы из них) позволяет увеличить
глубину упрочненной зоны на поверхности обрабатываемой стали и
дополнительно ввести легирующие элементы.
2. Рассмотренный способ существенно повышает абразивную
износостойкость исследованных чугунов и армированной ими стали,
особенно после термообработки, оптимизирующей количество и
стабильность аустенита.
3. ЭДО измельчает зерно и диспергирует графит после
графитизирующего отжига отбеленного слоя.
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УДК 669.7.018.672
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВІДНОСНОГО ПОДОВЖЕННЯ
АЛЮМІНІЄВО-КРЕМНІЄВОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АМг11,
ЗМІЦНЕНОГО ЦИРКОНІЄМ ВВЕДЕНИМ ІЗ ФТОРИДУ
ЦИРКОНІЮ
Д. В. Іванченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Розробка та реалізація повного факторного експерименту типу 23 з
метою визначення оптимальної кількості модифікатора, температури
розплаву та часу витримки розплаву для отримання якомога більшої
міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11 після термічної
обробки за режимом Т4.
Разработка и реализация полного факторного эксперимента типа
2 с целью определения оптимального количества модификатора,
температуры расплава и времени выдержки расплава для получения как
можно большей прочности алюминиево-магниевого сплава АМг11 после
термической обработки Т4.
3

Development and implementation of a full factor type experiment of type
2 in order to determine the optimum amount of modifier, melt temperature and
meltdown time for obtaining as much as possible the strength of aluminum- magnesium alloy AMg11 after heat treatment T4.
3

Вступ
Недостатня технологічність отримання виливків із високолегованих
алюмінієвих сплавів системи Al-Mg-Si пояснюється наявністю у ній
крихкої та важкорозчинної фази  (Mg5Al8), що виділяється у формі
великих за розміром угруповань, які утворюють суцільну сітку на
кордонах зерен.
Наявність в структурі сплавів такої крихкої складової є причиною
утворення тріщин при литті зливків і виливок, а також при обробці металу
тиском. Крім того при утворенні крупних виділень фази  (Mg5Al8) значно
ускладнюються дифузійні процеси її розчинення при термообробці
виливків. Крихкість алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву, яку надає  фаза (Mg5Al8), не знімається навіть в умовах тривалого нагріву (60 – 70
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годин), оскільки вищевказана фаза не зникає повністю завдяки існуванню
пересичених магнієм меж зерен.
Таким чином наявність крупних крихких включень Mg5Al8 знижує
механічні властивості сплавів.
Для того щоб подолати вказані вище технологічні труднощі
отримання якісних виливків і підвищити механічні властивості сплавів,
необхідно модифікувати виділення фази  (Mg5Al8) подрібнити і більш
рівномірно розподілити її по об‘єму зливка або виливка. Відомо, що якщо
фази, які надають завдяки їх крупнокристалічній або сіткоподібній формі
крихкість всьому сплаву, вдається перевести у форму окремих
подрібнених включень, то їх негативний вплив на механічні та
технологічні властивості нівелюється і ми спостерігаємо покращення
властивостей алюмінієво-магнієвих сплавів. Одним із елементів, який
модифікує  - фазу (Mg5Al8) є цирконій.
Результати досліджень
Для визначення впливу температури, часу витримки та кількості
модифікатора на міцність та відносне подовження алюмінієво-магнієвого
ливарного сплаву АМг11 було розроблено повний факторний експеримент
виду 23 [1].
Прийнято позначення факторів:
- Кількість фториду цирконію, що вводимо у розплав
х1=0,8….1,6 %;
- Температура розплаву
х2=973…1173 К;
- Час витримки
х3=60…120 с.;
У якості відгуків прийняті наступні позначення:
- Тимчасовий опір розриву
y1, МПа
- Відносне подовження
y2, %
Вихідні дані повного факторного експерименту та результати
досліджень міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11
приведемо в табл. 1.
Таблиця 1. Матриця експерименту 23 з трьома паралельними дослідами
Номер
досліду

Кількість
ZrF4, %

Температура
витримки, °С

Час
витримки,
хв.

1
2
3
4
5
6
7
8

1,6
0,8
0,8
1,6
1,6
0,8
0,8
1,6

700
900
700
900
700
900
700
900

60
60
60
60
120
120
120
120
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Міцність, МПа

1

2

3

В ср.

201,7

201,1

204,4

202,4

253,6

252,1

254,5

253,4

267,5

262,8

268,9

266,4

172,2

173,8

174,2

173,4

253

257

255

255

190,3

191

190,5

190,6

171,2

170,7

169,9

170,6

222,6

224,6

223,6

223,6

Дисперсія
досліду

5,59
1,47
10,21
1,12
4
0,13
0,43
1
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Проводимо обчислення коефіцієнтів лінійної моделі міцності сплаву
АМг11. Складемо матрицю повного факторного експерименту з
урахуванням ефекту взаємодії (табл. 2).
Таблиця 2. Матриця 23 (фактори представлено у кодованих
значеннях)
Номер
х0
x1
x2
x3
x1x2
x1x3
x2x3 x1x2x3
y
досліду
1
+
+
+
+
202,4
2
+
+
+
+
253,4
3
+
+
+
+
266,4
4
+
+
+
+
173,4
5
+
+
+
+
255
6
+
+
+
+
190,6
7
+
+
+
+
170,5
8
+
+
+
+
+
+
+
+
223,6
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Отже поліном має вигляд:
y
=
216,91-3,31*x1-6,66*x2-6,99*x3-8,44*x1*x2+32,69*x1*x3-3,84*x2*x34,44*x1*x2*x3
Для кожного рядка матриці планування обчислюємо дисперсію
досліду:
;
;
;
;
;
;
;
;
Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова,
однорідність дисперсій перевіряємо критерієм Кохрена, який є
відношенням максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто:

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 2; G = 0,515.
Якщо розраховане значення критерію Кохрена не перевищує
табличного, то 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*(3-1)=16.
Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснюємо побудовою
довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди матриці планування
повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії буде обчислена за
формулою:
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{ }

;

а довірчий інтервал буде розрахований за формулою:
√

;

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх
абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Звідси бачимо, що в нас
значимими коефіцієнтами є усі. Отже рівняння регресії має наступний
вигляд:
y
=
216,91-3,31*x1-6,66*x2-6,99*x3-8,44*x1*x2+32,69*x1*x3-3,84*x2*x34,44*x1*x2*x3
Представлене вище рівняння регресії побудоване у кодованому
вигляді. Для отримання відповідного рівняння у явному вигляді, перевірки
розрахунку та побудови діаграм виконаємо побудову кривої регресії
міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11 за допомогою
засобу "Аналіз даних" (FUNCRES.XLAM) програмного забезпечення
Microsoft Excel 2007. Матриця планування експерименту, коефіцієнти
рівняння регресії представлені у таблицях 3 – 7.
Таблиця 3. Матриця експерименту 23.
№

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Ycp

Стандартне
відхилення, %

Довірчий
інтервал, %

Довірчий
інтервал,
МПа

1

1,6

1

700

201,7

201,1

204,4

202,4

1,7578

1,6693

5,2713

2

0,8

1

900

253,6

252,1

254,5

253,4

1,2124

1,1514

5,1309

3

0,8

1

700

267,5

262,8

268,9

266,4

3,1953

3,0344

5,8487

4

1,6

1

900

172,2

173,8

174,2

173,4

1,0583

1,0050

5,1000

5

1,6

2

700

253

257

255

255

2,0000

1,8993

5,3486

6

0,8

2

900

190,3

191

190,5

190,6

0,3606

0,3424

5,0117

7

0,8

2

700

171,2

170,7

169,9

170,6

0,6557

0,6227

5,0386

8

1,6

2

900

222,6

224,6

223,6

223,6

1,0000

0,9497

5,0894
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Таблиця 4. Вихідні данні для уведення у пакет регресійного аналізу
програмного забезпечення Microsoft Excel 2007.
Ycp

1

X1

X2

X3

X1*X3

X2*X3

X1*X2

Yр.

Ymin

Ymax

Результат
потрапляння

202,4

1

1,6

1

700

1120

700

1,6

206,825

197,1287

207,6713

Так

253,4

1

0,8

1

900

720

900

0,8

257,825

248,2691

258,5309

Так

266,4

1

0,8

1

700

560

700

0,8

261,975

260,5513

272,2487

Так

173,4

1

1,6

1

900

1440

900

1,6

168,975

168,3000

178,5000

Так

255

1

1,6

2

700

1120

1400

3,2

250,575

249,6514

260,3486

Так

190,6

1

0,8

2

900

720

1800

1,6

186,175

185,5883

195,6117

Так

170,6

1

0,8

2

700

560

1400

1,6

175,025

165,5614

175,6386

Так

223,6

1

1,6

2

900

1440

1800

3,2

228,025

218,5106

228,6894

Так

Таблиця 5. Регресійна статистика.
Багаторазовий R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна похибка
Спостереження

0,992304395
0,984668012
0,892676087
12,51579003
8

Таблиця 6. Дисперсійний аналіз.
Регресія
Залишок
Разом

df
6
1
7

SS
10060,23
156,645
10216,875

MS
1676,705
156,645

F
10,70385266

Вагомість F
0,229804867

Таблиця 7. Коефіцієнти рівняння регресії та їх значимість.
Y-перетин

484,9

Стандартна
похибка
160,5244608

Змінна X1

-84,875

95,16322327

-0,8918887

0,536339899

Змінна X2

-271,2

76,13057861

-3,5623005

0,17422621

Змінна X3

0,07125

0,192881278

0,36939822

0,774731778

Змінна X4

-0,210625

0,110625

-1,9039548

0,307882978

Змінна X5

0,0765

0,0885

0,86440678

0,546218248

Змінна X6

163,375

22,125

7,38418079

0,085692676

Коефіцієнти

t-статистика

P-значення

3,02072343

0,203521623

Отже у явному вигляді рівняння регресії міцності алюмінієвомагнієвого ливарного сплаву АМг11 має вигляд:
y = 484,9-84,875*x1-271,2*x2+0,071*x3+163,38*x1*x2-0,21*x1*x3-0,077*x2*x3
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Вихідні дані повного факторного експерименту при дослідженні
відносного подовження сплаву АМг11приведено в таблиці 8.
Таблиця 8. Матриця експерименту 23 з трьома паралельними
дослідами
Номер
досліду

Кількість
ZrF4, %

Температура
витримки, °С

Час
витримки,
хв.

1
2
3
4
5
6
7
8

1,6
0,8
0,8
1,6
1,6
0,8
0,8
1,6

700
900
700
900
700
900
700
900

60
60
60
60
120
120
120
120

Відносне подовження, %

1

2

3

 ср.

3,3

3,2

3,4

3,3

4

4,2

4,1

4,1

4,80

4,5

5,1

4,8

2,5

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,7

2,6

3,1

3

2,9

3

1,9

1,9

2,2

2

2,4

2,50

2,3

2,4

Дисперсія
досліду

0,01
0,01
0,09
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01

Проводимо обчислення коефіцієнтів лінійної моделі. Складемо
матрицю повного факторного експерименту з урахуванням ефекту
взаємодії (табл. 9).
Таблиця 9. Матриця 23 (фактори представлено у кодованих
значеннях)
Номер
досліду
1
2
3
4
5
6
7
8

х0

x1

x2

x3

x1x2

x1x3

x2x3

x1x2x3

y

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

3,3
4,1
4,8
2,6
2,6
3
2
2,4
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Отже поліном має вигляд:
y
=
3,1-0,375*x1-0,075*x2-0,6*x3-0,15*x1*x2+0,375*x1*x3+0,275*x2*x30,15*x1*x2*x3
Для кожного рядка матриці планування обчислюємо дисперсію
досліду.
;
;
;
;
;
;
;
;
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Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова,
однорідність дисперсій перевіряємо критерієм Кохрена, який є
відношенням максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій:

Табличне значення для f2 = N = 8 та f1 = n-1 = 2; G = 0,515.
Так як розраховане значення критерію Кохрена не перевищує
табличного, то 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*(3-1)=16.
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 буде розрахований за формулою:
√

;

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх
абсолютне значення більше за довірчий інтервал. Звідси бачимо, що в нас
значимими коефіцієнтами є усі. Отже рівняння регресії має наступний
вигляд:
y
=
3,1-0,375*x1-0,075*x2-0,6*x3-0,15*x1*x2+0,375*x1*x3+0,275*x2*x30,15*x1*x2*x3
Представлене вище рівняння регресії побудоване у кодованому
вигляді. Для отримання відповідного рівняння у явному вигляді, перевірки
розрахунку та побудови діаграм виконаємо побудову кривої регресії
відносного подовження алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11
за допомогою засобу "Аналіз даних" (FUNCRES.XLAM) програмного
забезпечення Microsoft Excel 2007. Матриця планування експерименту,
коефіцієнти рівняння регресії представлені у таблицях 10 – 14.
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Таблиця 10. Матриця експерименту 23.
№

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Ycp.

Стандартне
відхилення,
%

Довірчий
інтервал,
%

Довірчий
інтервал,
%

1
2
3
4
5
6
7
8

1,6
0,8
0,8
1,6
1,6
0,8
0,8
1,6

1
1
1
1
2
2
2
2

700
900
700
900
700
900
700
900

3,3
4
4,80
2,5
2,6
3,1
1,9
2,4

3,2
4,2
4,5
2,7
2,5
3
1,9
2,50

3,4
4,1
5,1
2,6
2,7
2,9
2,2
2,3

3,3
4,1
4,8
2,6
2,6
3
2
2,4

0,1000
0,1000
0,3000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1732
0,1000

0,1132
0,1132
0,3395
0,1132
0,1132
0,1132
0,1960
0,1132

0,2298
0,2298
0,3940
0,2298
0,2298
0,2298
0,2800
0,2298

Таблиця 11. Вихідні данні для уведення у пакет регресійного аналізу
програмного забезпечення Microsoft Excel 2007.
Ycp.

1

X1

X2

X3

X1*X3

Х1*Х2

Х2*Х3

Yр.

Ymin

Ymax

Результат
потрапляння

3,3
4,1
4,8
2,6
2,6
3
2
2,4

1
1
1
1
1
1
1
1

1,6
0,8
0,8
1,6
1,6
0,8
0,8
1,6

1
1
1
1
2
2
2
2

700
900
700
900
700
900
700
900

1120
720
560
1440
1120
720
560
1440

1,6
0,8
0,8
1,6
3,2
1,6
1,6
3,2

700
900
700
900
1400
1800
1400
1800

3,45
4,25
4,65
2,45
2,45
2,85
2,15
2,55

3,0702
3,8702
4,4060
2,3702
2,3702
2,7702
1,7200
2,1702

3,5298
4,3298
5,1940
2,8298
2,8298
3,2298
2,2800
2,6298

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Таблиця 12. Регресійна статистика.
Багаторазовий R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна похибка
Спостереження

0,985232987
0,970684039
0,794788274
0,424264069
8

Таблиця 13. Дисперсійний аналіз.
Регресія
Залишок
Разом

df

SS

MS

F

Вагомість F

6

5,96

0,993333333

5,518518519

0,314816575

1

0,18

0,18

7

6,14
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Таблиця 14. Коефіцієнти рівняння регресії та їх значимість.

Y-перетин
Змінна X1
Змінна X2
Змінна X3
Змінна X4
Змінна X5
Змінна X6

Коефіцієнти

Стандартна
похибка

t-статистика

P-значення

13
-0,75
-7,85
-0,0045
-0,00375
1,875
0,0055

5,441507144
3,225871975
2,58069758
0,006538348
0,00375
0,75
0,003

2,389044001
-0,232495277
-3,041813214
-0,688247202
-1
2,5
1,833333333

0,252367637
0,854572488
0,202203845
0,616249069
0,5
0,242237883
0,317893996

Отже у явному вигляді рівняння регресії відносного подовження
алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11 має вигляд:
y = 13-0,75*x1-7,85*x2-0,0045*x3+1,875*x1*x2-0,00375*x1*x3-0,0055*x2*x3
На рисунках 1 – 6 представлені поверхневі діаграми побудовані за
даними кривих регресії міцності та відносного подовження алюмінієвого
ливарного сплаву АМг11, модифікованого сумішшю, що вміщує фторид
цирконію.

Міцність на розрив, МПа

260
240
240-260

220

220-240

200

200-220

180

180-200

160

160-180

140

140-160

120

1,4

100

1,1
1 1,1
1,2 1,3 1,4
1,5 1,6
1,8 1,9

Вміст фториду
цирконію, %

120-140
100-120

0,8
2

Час витримки розплаву, хв.

Рис. 1. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 700 С.
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Міцність на розрив, МПа

300
250
250-300

200

200-250
150

150-200
100-150

100
1,4
50

1,1
1 1,1
1,2 1,3
1,4 1,5
1,6 1,8
1,9

50-100
Вміст фториду
цирконію, %

0,8
2

Час витримки розплаву, хв.

Рис. 2. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 800 С.

Міцність на розрив, МПа

250,00

200,00
200,00-250,00
150,00

150,00-200,00
100,00-150,00

100,00

50,00-100,00
1,4

50,00

1,1
1 1,1 1,2
1,3 1,4 1,5
0,8
1,6 1,8 1,9
2
Час витримки розплаву, хв.

Вміст фториду
цирконію, %

Рис. 3. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 900 С.

230

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

5
Відносне подовження, %

4
3
4-5

2

3-4
1

2-3

01

1-2
1,3

0-1
1,6

Час витримки
розплаву, хв.

2
0,8

0,9

1

1,6
1,4 1,5
1,3
1,1 1,2

Вміст фториду цирконію, %

Рис. 4. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 700 С.
4,5
4
Відносне подовження, %

3,5
3

4-4,5

2,5

3,5-4

2

3-3,5

1,5

2,5-3

1

2-2,5

0,5

1,5-2

01
1,2

1-1,5
0,5-1

1,4

0-0,5

1,6
1,9
Час витримки
розплаву , хв.

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Вміст фториду цирконію, %

Рис. 5. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 800 С.
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Відносне подовження, %

6
5
4
3

5-6

2

4-5
3-4

1

2-3

01
1,2
1,4
1,6

1-2
0-1

1,9
Час витримки
розплаву, хв.

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,5 1,6
1,3 1,4

Вміст фториду цирконію, %

Рис. 6. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту фториду цирконію, що вводимо у розплав та часу
витримки при 900 С.
Висновки
Після побудови діаграм за кривими регресії визначено оптимальні
параметри оброблення АМг11 флюсами, що вміщують фторид цирконію,
які складають – 0,8 ZrF4 %, час витримування перед замішуванням 60 с,
температура розплаву – 973К.
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 669.1574292:620.178
МЕТАСТАБИЛЬНЫЙ АУСТЕНИТ В СТРУКТУРЕ СТАЛЕЙ И
БЕЛЫХ ЧУГУНОВ - ВАЖНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ РЕАЛИТЗОВАТЬ ЭФФЕКТ САМОЗАКАЛКИ
ПРИ НАГРУЖЕНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Л.С. Малинов, И.Е. Малышева, ГВУЗ «Приазовский государственный
технический университет», г. Мариуполь
В.Л. Малинов ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь
Наведено результати досліджень авторів і інших робіт, що
показують ефективність підвищення зносостійкості сталей, білих чавунів
і наплавленого металу за рахунок отримання в їх структурі поряд з
іншими складовими (мартенситом, нижнім бейнітом, карбідами і ін.)
Метастабільного аустеніту, що перетворюється при навантаженні в
мартенсит деформації (ефект самозагартування при навантаженні), що
підсилює самозахист матеріалів від руйнування.
Приведены результаты исследований авторов и других работ,
показывающие эффективность повышения износостойкости сталей,
белых чугунов и наплавленного металла за счет получения в их структуре
наряду с другими составляющими (мартенситом, нижним бейнитом,
карбидами и др.) метастабильного аустенита, превращающегося при
нагружении в мартенсит деформации (эффект самозакалки при
нагружении), что усиливает самозащиту материалов от разрушения.
The results of studies authors and other works showing the effectiveness of
increasing the wear resistance of steels, white cast irons and weld metal are
given by obtaining in their structure, along with other components (martensite,
lower bainite, carbides, etc.) metastable austenite, which becomes deformed
(self-hardening effect during loading) that enhances the self-defense of
materials from destruction.
Введение
Повышение долговечности деталей и инструмента, выходящих из
строя из-за износа, является важной задачей. Во многих случаях ее решают
применением сложнолегированных сталей и чугунов, содержащих
зачастую дорогие легирующие элементы (никель, молибден, вольфрам,
медь, ниобий и др.), а также энергоемких упрочняющих технологий. В
данной работе показана эффективность повышения износостойкости
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сталей различных структурных классов и чугунов за счет получения в их
структуре метастабильного аустенита, претерпевающего динамическое
деформационное мартенситное превращение (ДДМП). Его предложено
называть эффектом самозакалки при нагружении и рассматривать в
качестве внутреннего ресурса самого материала [1]. Образование в
поверхностном слое в результате внешнего воздействия постоянно
возобновляемого высокопрочного мартенситного слоя, обеспечивает
самозащиту от разрушения.
Впервые
идея
использования
мартенситных
превращений,
протекающих при нагружении в процессе испытаний свойств или
эксплуатации, была высказана и реализована при разработке
метастабильных аустенитных кавитационностойких сталей И.Н.
Богачевым и Р.И. Минцем [2, 3]. Дальнейшими исследованиями
установлено,
что
стали
этого
типа
обладают
повышенной
износостойкостью при гидро- [4], газоабразивном [5[, абразивном [6]
воздействиях. Это обусловлено тем, что на развитие ДДМП расходуется
значительная часть энергии внешнего воздействия и, соответственно,
меньшая ее доля идет на разрушение материала [7, 8]. Кроме того, в
процессе образования при нагружении мартенситных фаз происходит не
только упрочнение, но и релаксация микронапряжений, вследствие чего
повышается работоспособность микрообъемов сплава [9].
Подавляющее число работ посвящено установлению зависимости
износостойкости сталей аустенитного класса от их химическим состава.
Однако мало данных по изучению влияния на износостойкость различных
обработок, позволяющих получать в сплавах, в том числе широко
применяющихся в промышленности, метастабильный аустенит,
являющийся внутренним ресурсом сплавов на железной основе,
Постановка задачи исследований
В работе ставилась задача показать возможность повышения
износостойкости сталей самых различных структурных классов, чугунов и
наплавленного металла за счет использования принципа получения в
структуре наряду с другими составляющими (мартенситом, нижним
бейнитом, ферритом, карбидами, карбонитридами, интерметаллидами и
др.) метастабильного аустенита и реализации эффекта самозакалки при
нагружении. При этом важно с учетом исходных химического и фазового
составов сплавов и условий нагружения управлять соотношением
структурных составляющих и развитием ДДМП при изнашивании.
Одновременно с этим следует использовать известные механизмы
упрочнения и сопротивления разрушению [10-12].
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Методика проведения экспериментов
Проводили дюрометрические, металлографические исследования,
испытания износостойкости, рентгеновским методом определяли фазовый
состав.
Результаты исследований
Рассмотрим роль эффекта самозакалки при нагружении и повышении
абразивной износостойкости у сталей мартенситного класса 47Г4Ф2,
130Г4Ф, 150Г4Ф, 70Г6Ф, 70Г6Ф2 [13]. Повышение температуры
аустенитизации от 800 до 1100 оС при закалке увеличивает в их структуре
количество метастабильного аустенита и прирост мартенсита деформации
при абразивном воздействии. Исключение составляет лишь сталь 130Г4Ф,
в которой после закалки от 1100 оС прирост мартенсита деформации
меньше, чем после закалки от 1000 оС (табл. 1). Последнее обусловлено
увеличением стабильности аустенита по отношению к деформационному
мартенситному превращению вследствие растворения в аустените
большого количества карбидов. Наиболее низкая износостойкость
наблюдается у сталей с исходной преимущественно мартенситнокарбидной структурой после закалки от 800 оС (табл. 2).
Высокоуглеродистый мартенсит, полученный при закалке, не обеспечивает
достаточного сопротивления абразивному изнашиванию вследствие
возникновения в нем микротрещин под воздействием абразивных частиц и
выкрашивания микрообъемов металла [8]. Максимальная абразивная
износостойкость получена у сталей 150Г4Ф3 и 130Г4Ф после закалки от
1100 и 1000 оС, соответственно. Повышению износостойкости
рассматриваемых сталей соответствует увеличение содержания углерода в
аустените количества аустенита в их структуре после закалки и прироста
мартенсита деформации на изнашиваемой поверхности (табл. 1, 2).
Таблица 1 Влияние температуры нагрева под закалку исследованных
сталей мартенситного класса на количество в их структуре остаточного
аустенита и прирост мартенсита деформации при абразивном изнашивании

Сталь

, %

47Г4Ф2
130Г4Ф
150Г4Ф
70Г6Ф
70Г6Ф2

6
20
12
15
8

800 оС
a,
%
5
6
-

, %
8
30
18
18
12

900 оС
a,
%
12
8
7
5

235

1000 оС
, %
a,
%
30
15
97
52
89
55
38
15
30
18

1100 оС
, %
a,
%
55
27
100
45
95
58
50
18
43
24
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Таблица 2 Влияние температуры нагрева под закалку на
относительную абразивную износостойкость исследованных сталей
мартенситного класса
Относительная абразивная износостойкость, 
Сталь
800 оС
900 оС
1000 оС
1100 оС
47Г4Ф2
1,2
1,3
1,4
1,5
130Г4Ф
1,5
1,6
2,5
2,4
150Г4Ф
1,6
1,8
2,6
3,0
70Г6Ф
1,4
1,5
1,6
1,7
70Г6Ф2
1,5
1,6
1,7
2,1
Иная
закономерность
наблюдается
в
высокоуглеродистых
марганцовистованадиевых сталях аустенитного класса. В табл. 3 это
показано на сталях 130Г6Ф2 и 120Г8Ф2. Повышение температуры нагрева
под закалку увеличивает стабильность аустенита и снижает сопротивление
абразивному изнашиванию [13]. В том же направлении влияет увеличение
концентрации марганца в сталях.
Таблица 3 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную
износостойкость сталей аустенитного класса 130Г6Ф2 и 120Г8Ф2
Стали
130Г6Ф2
120Г8Ф2

800 оС
2,4
2,1

900 оС
2,3
2,0

1000 оС
2,1
1,9

1100 оС
1,6
1,3

Легирование
сталей
ванадием
приводит
к
возрастанию
износостойкости и тем в большей степени, чем выше его концентрация
(табл. 4). Как и в случае сталей мартенситного класса, самой высокой
абразивной износостойкости соответствует наибольший прирост
мартенсита деформации.
Исследование влияния отпуска в интервале от 200 до 650 оС на
абразивную износостойкость сталей, в структуре которых после закалки
получена преимущественно мартенситная структура, показывает, что если
он вызывает снижение твердости, обусловленное распадом мартенсита на
ферритно-карбидную смесь, то происходит уменьшение износостойкости
[14]. В том случае, когда высокий отпуск приводит к дисперсионному
твердению мартенсита и, соответственно, выделению специальных
карбидов, сопротивление абразивному изнашиванию возрастает.
Повышение абразивной износостойкости наблюдается также в
низкоуглеродистых марганцовистых сталях, содержащих 7-10 % марганца,
при получении у них после нагрева в межкритический интервал
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температур (МКИТ), что соответствует температурам высокого отпуска,
20-40 % вторичного аустенита, интенсивно превращающегося в мартенсит
деформации при изнашивании.
Таблица 4 Количество мартенсита деформации (a) и относительная
абразивная износостойкость исследованных аустенитных сталей после
закалки от 1000 оС
Стали
130Г6Ф
130Г6Ф2
120Г8Ф
120Г8Ф2
130Г10Ф
130Г10Ф2

a, %
38
48
30
40
10
20


1,9
2,1
1,7
1,9
1,5
1,7

В аустенитных сталях низкий отпуск (старение) 200-300 оС
стабилизирует аустенит по отношению к мартенситному превращению, а
высокий
650 оС - вызывает
противоположный
эффект
[15].
Соответственно, в первом случае абразивная износостойкость снижается, а
во втором - возрастает. Это подтверждено на сталях (120-130)Г(6-8)Ф [16].
Если при отпуске происходит полный распад аустенита с образованием
ферритно-карбидной смеси, то абразивная износостойкость снижается, т.к.
исключается возможность протекания мартенситного деформационного
превращения.
Установлено, что в условиях интенсивного ударно-абразивного
воздействия наиболее высокое сопротивление изнашиванию имеют
высокоуглеродистые стали с повышенной стабильностью аустенита,
обеспечивающей образование  15 % мартенсита деформации. В связи с
этим необходимо выбирать стали с содержанием марганца  8 % и
закаливать их с повышенных температур (1000-1100 оС), измельчать зерно,
а также дополнительно проводить низкий отпуск, повышающий
устойчивость аустенита к образованию мартенсита деформации. Стали с
метастабильным аустенитом 120Г8ФЛ, 130Г7ТЛ, 120Г10ФТЛ, содержащие
меньше марганца, чем широко применяемая в промышленности сталь
110Г13Л, внедрены в производство.
Заметное повышение уровня свойств этих сталей достигается после
термообработки, обеспечивающей измельчение зерна. Она включает
предварительное разложение аустенита на ферритно-карбидную смесь и
последующую перекристаллизацию в результате протекающего при
нагреве на 950-1050 оС превращения (a  к)  .
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Известно, что высокоуглеродистые марганцовистые аустенитные
стали плохо обрабатываются резанием из-за низкой теплопроводности и
сильной наклепываемости аустенита. Поэтому из них изготавливают
преимущественно литые детали, не требующие последующей
механической обработки. Новым перспективным направлением является
создание цементуемых низкоуглеродистых марганцовистых сталей
(ЦНИМС), хорошо обрабатывающихся резанием - 08Г4ТФ, 08Г7АФ,
08Г10Х2АФ и 08Г(4-16)ТЮ [17]. После закалки и низкого отпуска они
имеют хороший комплекс механических свойств: 0,2 = 970-1050 МПа,
В = 1050-1320 МПа,  = 10-12 %, y = 50-54 %, KCU = 0,8-1,0 МДж/м2.
Повышенная износостойкость в них достигается науглероживанием и
последующей термообработкой, в результате чего в их поверхностном
слое образуется метастабильный аустенит, армированный карбидами или
карбонитридами и реализуется эффект самозакалки при нагружении.
Применительно к конкретным условиям изнашивания необходимо
регулировать количество аустенита в структуре и степень его
стабильности. ЦНИМС в ряде случаев могут заменить хромоникелевые
стали типа 20Х2Н4А, 18Х2Н4МА.
Цементация и последующая термообработка существенно повышают
абразивную и ударно-абразивную износостойкость низкоуглеродистых
нержавеющих Fe-Cr-Mn сталей [18]. Однако необходимо при выборе
режима термообработки, как и в предыдущем случае, учитывать
структуру, получаемую после цементации, и условия изнашивания. Так, в
стали 10Х14Г2 наиболее низкий уровень абразивной износостойкости
получен в том случае, когда микроструктура поверхностного слоя является
мартенситно-карбидной. Для повышения сопротивления абразивному
изнашиванию этой стали целесообразно ее закаливать с температуры
1050 оС. В результате в структуре наряду с мартенситом и карбидами
появляется  50 % метастабильного аустенита и прирост мартенсита
деформации на изнашиваемой поверхности составляет  30 %, что
свидетельствует об интенсивном развитии   a превращения.
В стали 30Х13АГ7, в которой после цементации структура
поверхностного слоя является аустенитно-карбидной, температура нагрева
под закалку должна быть ниже ( 950 оС), т.к. при более высоком нагреве в
результате растворения карбидов стабильность аустенита повышается, что
снижает абразивную износостойкость.
Обнаруженные закономерности характерны и для широко
применяемых в промышленности цементуемых сталей. В работе [19]
показано, что абразивная износостойкость сталей 18ХГТ и 12ХН3А после
цементации и термообработки возрастает по мере повышения температуры
нагрева под закалку с 800 до 1000 оС. Это соответствует получению в
структуре сталей  80 % метастабильного аустенита и приросту
мартенсита деформации на изнашиваемой поверхности  40 %.
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В данном случае, как и в предыдущих, следует стремиться не к
достижению предельно высокой твердости, а к получению в
поверхностном
слое
метастабильного
аустенита,
интенсивно
превращающегося в
мартенсит при
абразивном
воздействии.
Положительная
роль метастабильного
аустенита в
структуре
цементированных сталей отмечена так же в работах [8, 20]. Следует
однако учитывать, что после закалки с повышенных температур может
быть получено крупное зерно, что снижает ударную вязкость и
сопротивление хрупкому разрушению сталей. Во избежание этого
целесообразно использовать легирование сталей сильными карбидо- и
нитридообразующими элементами или осуществлять лишь поверхностный
нагрев цементированных сталей до повышенных температур.
Для увеличения абразивной и ударно-абразивной износостойкости
целесообразно подвергать цементации и последующей термообработке не
только малоуглеродистые стали, как это обычно принято, но и средне- и
высокоуглеродистые [21]. Так после цементации и закалки от 850-900 оС и
низкого отпуска абразивная износостойкость сталей 40Х, 65Г, 9ХС
увеличилась в 1,3-1,5 раза по сравнению с уровнем после аналогичной
термообработки без цементации. Это достигнуто в результате того, что в
структуре поверхностного слоя получено до 50 % метастабильного
аустенита, превращающегося почти полностью в мартенсит при
абразивном воздействии. Для обеспечения наиболее высокого уровня
ударно-абразивной износостойкости необходимо иметь в поверхностном
слое преимущественно аустенит повышенной стабильности. В сталях со
средним
и
высоким
содержанием
углерода,
легированных
карбидообразующими элементами, увеличить сопротивление воздействию
абразивных частиц можно за счет закалки с повышенных температур, в
результате чего происходит частичное растворение карбидов и в структуре
образуется
необходимое
количество
аустенита
определенной
стабильности.
Применительно к билам дробилок доломита показана возможность
повывшения их износостойкости за счет увеличения в структуре
количества остаточного аустенита [22]. Данные детали, изготовленные из
стали 50Г2, после предварительной нормализации было предложено
закаливать ТВЧ с температуры 950-1000 оС на глубину 4-5 мм. В
результате в поверхностном слое наряду с мартенситом образовалось 30 %
метастабильного остаточного аустенита, полностью превращающегося при
эксплуатации в мартенсит деформации. В результате износостойкость
деталей возросла  в 2 раза.
Повышена абразивная износостойкость на 15-30 % сталей 65Г,
35ХМА, 35ХМФЛ в результате проведения комбинированной
термообработки, включающей предварительный нагрев и выдержку в
межкритическом и подкритическом интервалах температур (МКИТ и
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ПКИТ), последующую закалку с кратковременной аустенитизацией,
исключающей гомогенизацию аустенита, и низкий отпуск [23].
Положительный эффект такой обработки может быть объяснен
диспергированием мартенсита, появлением участков с повышенным
содержанием углерода и легирующих элементов в нем, присутствием в
структуре карбидов, а также метастабильного остаточного аустенита,
превращающегося в мартенсит при воздействии абразивных частиц.
Для повышения износостойкости сталей и чугунов эффективно
применение изотермической закалки [24]. Данные, полученные на стали
60С2 и высокопрочном чугуне ВЧ50 (температура аустенитизации 900950 оС), показывают, что для повышения абразивной износостойкости
необходимо, чтобы выдержка при 350 оС была сравнительно
непродолжительной ( 10-20 мин), вследствие чего образуется 30-40 %
метастабильного аустенита, интенсивно превращающегося в мартенсит
при абразивном воздействии. Важную роль в этом случае играют не только
нижний бейнит, но и способность к упрочнению высокоуглеродистого
легированного остаточного аустенита, карбиды, сохранившиеся в
структуре после термообработки, а также мартенситное деформационное
превращение. Для повышения ударно-абразивной износостойкости следует
увеличить выдержку до 1-2 ч и получать наряду с нижним бейнитом
небольшое (10-15 %) количество остаточного аустенита повышенной
стабильности.
Важную роль играет метастабильный остаточный аустенит и,
соответственно, эффект самозакалки при нагружении в повышении
абразивной износостойкости белых чугунов
В исследованных экономнолегированных хромомарганцевых чугунах
220Х2Г(2-6) наиболее высокая абразивная износостойкость достигается в
том случае, когда в структуре наряду с мартенситом и карбидами
присутствует  50-60 % метастабильного аустенита, а прирост мартенсита
деформации составляет  40 % [25]. Это достигается нормализацией с
определенной для каждого чугуна температуры аустенитизации. Она тем
ниже, чем больше содержание марганца. Так для чугунов 220Х2Г2,
220Х2Г4 и 220Х2Г6 эта температура, соответственно, составляет 1100,
1000 и 950 оС. По абразивной износостойкости рассматриваемые чугуны
более, чем в 2,5 раза превышают сталь 110Г13Л, имеющую структуру
стабильного аустенита.
Определение ударно-абразивной износостойкости рассматриваемых
чугунов при интенсивном динамическом воздействии абразивных частиц
показывает, что они уступают по сопротивлению разрушению стали
110Г13Л. При этом, чем выше твердость чугуна, тем ниже его
сопротивление разрушению при интенсивном ударно-абразивном
воздействии. По мере повышения содержания марганца в чугуне и
температуры
аустенитизации,
когда
структура
становится
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преимущественно аустенитной и стабильность аустенита увеличивается,
возрастает ударно-абразивная износостойкость. Наиболее высокий ее
уровень (по сравнению со сталью 110Г13Л) достигается в чугуне с 6 % Mn
после нормализации от 1100 оС. Дополнительно повышает ударноабразивную
износостойкость
рассматриваемых
чугунов
низкотемпературный отпуск. Приведенные данные показывают, что для
чугунов так же, как и сталей, необходимо регулировать в структуре
количество аустенита и степень его стабильности с учетом исходных
химического, фазового составов, структуры, а также условий абразивного
воздействия.
Важную роль играет получение метастабильного аустенита в
повышении износостойкости при сухом трении качения [26], когда
разрушение поверхности происходит в результате контактной усталости.
Для исследованных сталей ШХ15, цементированной 25ХГТ и 130Г4Ф
обнаруживается общая закономерность, заключающаяся в том, что
относительная износостойкость достигает максимума после закалки с
определенной для каждой стали температуры, соответственно, 900, 960,
1000 оС. В этом случае наряду с мартенситом и небольшим количеством
карбидов в структуре сохраняется 20-25 % остаточного метастабильного
аустенита, претерпевающего   a превращение в процессе
изнашивания. Целесообразно также применение изотермической закалки.
Для
стали ШХ15 и высокопрочного чугуна ВЧ-50 оптимальными
режимами явились: аустенитизация при 900 оС и изотермическая выдержка
30-60 мин при 300 оС. При этом наряду с нижним бейнитом в структуре
присутствует  25-30 % остаточного аустенита, а количество мартенсита
деформации в поверхностном слое после испытаний составляет  10-15 %
[25]. При сухом трении скольжения увеличение количества остаточного
аустенита в структуре свыше 10-15 % снижает износостойкость. Это
обусловлено тем, что температура на поверхности трения становится выше
Мд и аустенит не превращается в мартенсит при изнашивании. В то же
время повышение температуры аустенитизации при закалке снижает
количество мартенсита охлаждения и карбидов, являющихся твердыми
фазами, от которых зависит сопротивление изнашиванию.
Эффективными способами повышения износостойкости являются
обработки поверхности с использованием источников концентрированной
энергии (лазерной, электронно-лучевой, плазменной и др.). Обычно это
связывают с существенным повышением твердости по сравнению с
объемной закалкой, что обусловлено более высоким содержанием
углерода в мартенсите, большей его дисперсностью и высокой плотностью
дислокаций в нем. Данные по лазерной обработке стали У10 и электроннолучевой - У10 и 9ХС показали, что важную роль в повышении
износостойкости играет также метастабильный остаточный аустенит. В
том случае, когда в структуре было получено 35-50 % остаточного
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аустенита, который интенсивно превращался в мартенсит при абразивном
воздействии, износостойкость возросла в 1,5 раза по сравнению с ее
уровнем, когда остаточного аустенита в структуре мало ( 10 %), а
микротвердость, соответственно, была выше. Аналогичный результат
получен на стали 90Г7АФ при изнашивании в условиях сухого трения [27].
Можно заключить, что хотя повышение твердости поверхности в
результате воздействия источников концентрированной энергии имеет
важное значение в сопротивлении изнашиванию, однако получение в
структуре метастабильного аустенита и реализация эффекта самозакалки
при нагружении играет также существенную роль
В работе [6] установлено, что при плазменном воздействии в
поверхностных слоях сталей 35ХН1М, 50Г и У8 образуется мартенситноаустенитная структура с повышенным содержанием углерода, подобная
«белым» слоям, образующимся при трении. Она обладает повышенной
твердостью, в них возникает большой уровень остаточных сжимающих
напряжений. В процессе испытаний при трении скольжения стали У8,
упрочненной плазменной закалкой, происходит превращение аустенита в
мартенсит, что способствует повышению износостойкости в 2 раза по
сравнению с уровнем после обычной закалки и низкого отпуска
Исследование влияния плазменной обработки сталей 45, 40Х и
40ХН2МА на фазовый состав поверхностного слоя и абразивную
износостойкость
показало,
что
после
плазменной
обработки
микроструктура поверхностного закаленного слоя состоит из весьма
дисперсного мартенсита и остаточного аустенита. Согласно данным
рентгеноструктурного анализа в стали 45 его 5 %, 40ХН 20 %, а в
40ХН2МА 27 %. После обычной объемной закалки по стандартным
режимам и низкого отпуска в стали 45 остаточный аустенит не
обнаруживается, в 40ХН его 5 %, а в 40ХН2МА 12 %. Плазменная
обработка во всех исследованных сталях повышает сопротивление износу
по сравнению с объемной закалкой и низким отпуском, соответственно в
1,2, 1,5 и 1,7 раза. При этом, чем больше в структуре метастабильного
аустенита и количество мартенсита деформации, образовавшегося на
изнашиваемой поверхности, тем выше износостойкость [11, 12].
Большие возможности в повышении износостойкости открывает
применение наплавочных материалов, обеспечивающих в поверхностном
слое структуру метастабильного аустенита, армированного карбидами
(карбонитридами)
(ПЛ-Нп-20Х12АГ10Ф,
Св-14Х14Г12Ф,
ПЛ-Нп20Г15САФ, ПЛ-Нп-200Х12Г5Ф и др.). При изнашивании в поверхностном
слое реализуется эффект самозакалки, что существенно повышает
долговечность деталей машин [11, 12].
Выводы
1. Получение в сталях различных структурных классов и назначения,
а также белых чугунах и наплавленном металле многофазной структуры, в
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которой наряду с другими составляющими присутствует метастабильный
аустенит и реализация эффекта самозакалки при нагружении, открывает
большие возможности в повышении износостойкости не только новых, но
и широко применяемых в промышленности сталей и чугунов.
2. Обработка поверхности с использованием ХТО и термообработки, в
том числе с использованием источников концентрированной энергии,
должна бать направлена на получение многофазной структуры с
метастабильным аустенитом.
3. Для обеспечения наиболее высокой износостойкости количество и
степень стабильности аустенита необходимо регулировать с учетом
исходных химического, фазового составов, структуры сплавов и условий
нагружения.
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УДК 621.791.92.042
ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО
АУСТЕНИТА В СТРУКТУРЕ МАЛОУГЛЕРОДИСТОГО
МАРГАНЦОВИСТОГО НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова, И.М. Рябцева
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет,
Мариуполь
В.Л. Малинов, ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», Мариуполь
Наведено результати досліджень, що показують ефективність
підвищення
зносостійкості
маловуглецевого
марганцевистого
наплавленого металу за рахунок отримання в його структурі поряд з
іншими складовими (мартенситом, феритом,карбидами) вторинного
метастабильного аустеніту, що перетворюється при навантаженні в
мартенсит деформації (ефект самозагартування при навантаженні).
Приведены
результаты
исследований,
показывающие
эффективность
повышения
износостойкости
малоуглеродистого
марганцовистого наплавленного металла за счет получения в его
структуре наряду с другими составляющими (мартенситом, ферритом,
карбидами) вторичного метастабильного аустенита, превращающегося
при нагружении в мартенсит деформации (эффект самозакалки при
нагружении).
The results of studies showing the effectiveness of increasing the wear
resistance of a low-carbon manganese weld metal are given by obtaining, along
with other components (martensite and ferrite, martensite) _ secondary
metastable austenite, which turns into a martensite deformation (self-hardening
under loading).
Введение
Широко применяющиеся в промышленности наплавочные материалы
Нп-30ХГСА и ПП-Нп 18Х1Г1М для восстановления изношенных деталей
машин не обеспечивают повышенную долговечность. В связи с этим
увеличение их срока службы является актуальной задачей. Одним из
перспективных направлений ее решения является использование
экономнолегированных наплавочных материалов, обеспечивающих

245

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

получение наплавленного металла, имеющего структуру метастабильного
аустенита,
претерпевающего
при
изнашивании
динамическое
деформационное мартенситное превращение – ДДМП (эффект
самозакалки при нагружении) [1]. Впервые идея создания таких
материалов была высказана и реализована в И.Н. Богачевым и
Р.И. Минцем применительно к кавитационностойким сталям [2, 3]. Ими
была разработана сталь 30Х10Г10, во много раз превышавшая по
долговечности применявшиеся в промышленности стали аналогичного
назначения. Первые наплавочные материалы УПИ 30Х10Г10 и
порошковая проволока ПП-30Х11Г12Т на основе этой стали созданы под
руководством М.И. Разикова [4]. В дальнейшем были разработаны на
аналогичном принципе и другие более технологичные, чем приведенные
выше, наплавочные материалы: ПП-Нп 10Х12АГ10МФ, Св-14Х14Г12Ф,
ПП-Нп 12Х12Г12СФ, ПП-Нп 14Х14Г12СТ, ПП-Нп 20Г14САФ [5, 6].
Однако все они обеспечивали получение наплавленного металла с
полностью аустенитной метастабильной структурой, что требовало
повышенного содержания хрома и марганца.
В работах [1, 7, 8]. развивается инновационное направление по
созданию
экономнолегированных
наплавочных
материалов,
обеспечивающих получение в наплавленном металле многофазных
метастабильных, управляемо самотрансформирующихся структур. В них
аустенит является не единствеииой или основной структурой, получаемой
известными наплавочными материалами, приведенными выше, а лишь
одной из составляющих наряду с бейнитом, мартенситом, карбидами,
карбонитридами, интерметаллидами, находящимися в различных
количественных сочетаниях. В процессе нагружения при эксплуатации в
наплавленном металле реализуются деформационные динамические
структурные и фазовые превращения, вызывающие не только упрочнение,
но и диссипацию накопленной энергии, релаксацию микронапряжений, а
также сильное диспергирование структуры [7, 8], вплоть до
нанокристаллической
[9].
Для
получения
наиболее
высокой
износостойкости необходимо применительно к конкретным условиям
изнашивания оптимизировать развитие этих превращений, прежде всего
ДДМП [1, 7, 8].
Известно, что в малоуглеродистых марганцовистых сталях
мартенситного класса за счет нагрева и выдержки в межкритическом
интервале температур (МКИТ) получают в структуре наряду с
мартенситом вторичный аустенит, который обеспечивает им хороший
комплекс механических свойств [10-12]. Наплавочные материалы
подобного типа еще не применяются в промышленности.
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Постановка задачи исследований
В работе ставилась задача показать перспективность создания
малоуглеродистых
марганцовистых
наплавочных
материалов
и
возможность повышения износостойкости наплавленного ими металла за
счет создания в нем многофазной структуры, в которой наряду с другими
составляющими
получают нагревом в МКИТ [13] вторичный
метастабильный аустенит. В процессе изнашивания он претерпевает
ДДМП (эффект самозакалки при нагружении). При этом важно с учетом
исходных химического и фазового составов сплавов и условий нагружения
управлять соотношением структурных составляющих и развитием ДДМП
при изнашивании. Одновременно с этим следует использовать известные
механизмы упрочнения и сопротивления разрушению [1, 7, 8].
Методика проведения экспериментов
Изготавливали однозамковые порошковые ленты размером 10х3 мм с
коэффициентом заполнения 48-50 %. В состав шихты вводили различное
количество марганца металлического, железного порошка, а также
небольшое количество ферротитана для образования карбидов,
измельчения зерна в наплавленном металле и уменьшения содержания
углерода в мартенсите для снижения его хрупкости. В качестве стальной
оболочки использовали холоднокатаную ленту из стали 08кп. Наплавку
проводили порошковыми лентами ПЛ-Нп 07Г(3, 5, 7)Т. Ее осуществляли в
три слоя под флюсом АН-26 на пластину толщиной 30 мм из стали 09Г2С
на следующем режиме: сила тока 450-500 А, напряжение 28-30 В, скорость
наплавки 30 м/ч. Отпуск наплавленного металла, проводили при
температурах 600, 650, 750 оС с выдержкой 1 ч и последующим
охлаждением
а
воздухе.
Осуществляли
дюрометрические,
металлографические, рентгеновские исследования, а также испытания
износостойкости при сухом трении и абразивном изнашивании. Эталоном
сравнения при всех видах испытаний служил металл, наплавленный
широко применяющейся в промышленности проволокой ПЛ-Нп 18Х1Г1М,
отпущенный при 650 оС 1 ч.
Результаты исследований
Порошковые малоуглеродистые марганцовистые порошковые ленты
технологичны при наплавке. Они обеспечивают хорошее формирование и
соединение слоев наплавленного металла между собой, а также с
основным металлом. В наплавленном металле отсутствуют трещины,
несплавления, шлаковые включения и другие дефекты Химический состав
и критические точки наплавленного металла проведены, соответственно, в
табл. 1 и 2 [14].
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Таблица 1 Химический состав металла, наплавленного порошковыми
малоуглеродистыми марганцовистыми лентами
Содержание элементов, мас. %
C

Mn

Si

Ti

0,06

3,29

0,50

0,04

0,07
0,07

5,26
7,34

0,63
0,81

0,03
0,05

Таблица 2 Критические точки наплавленного марганцовистого
металла с различным содержанием марганца [14].
Содержание
марганца,
%
3
5
7

Ас1 °С

Ас3 °С

720
650
600

800
750
710

Микроструктура наплавленного металла, содержащего 3% Mn,
является мартенситно-ферритной, а при 5 и 7 Mn - мартенситной (α')
(рис. 1)

а
б
Рис. 1 Микроструктура наплавленного металла, содержащего 3 (а) и
5 % марганца (б), х 500
Изучалось влияние на твердость и износостойкость наплавленного
металла с различным содержанием марганца отпуска, поскольку он
обязательно проводится после наплавки для снятия напряжений,
возникших после нее. Нагрев наплавленного металла осуществлялся ниже
точки Ас1, в межкритический интервал температур (МКИТ – Ас1 < t < Aс3)
и выше этого интервала в аустенитную область. Увеличение содержания
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марганца снижает критические точки начала и завершения α→γ и γ→α
превращений. Чем больше марганца в сплаве, тем шире межкритический
интервал температур [14]. Повышение содержания марганца с ~3 % до
~7 % в наплавленном металле повышает его твердость. Наиболее высокая
твердость и износостойкость наплавленного металла при всех
температурах отпуска наблюдается при 7% Mn (табл. 3), что обусловлено
большим упрочнением α- мартенсита по сравнению с содержанием в нем 3
и 5% Mn и отсутствием в структуре феррита
Таблица 3 Твердость (HRC) и абразивная износостойкость (ε)
наплавленного металла с различным содержанием марганца после отпуска
в интервале температур 600-750 оС 1 ч
Содержание
600 оС
650 оС
700 оС
марганца % HRC
ε
HRC
ε
HRC ε
28
1,0
26
1,5
33
1,7
3
29
1,4
28
1,6
34
2.3
5
32
1,6
30
2,5
40
1,9
7

750 оС
HRC ε
30

2,0

35

1,8

39

1,7

У наплавленного металла с 3, 5 и 7 % Mn максимальная
износостойкость (2,0; 2,3; 2,5 %) получена, соответственно, после нагрева
и выдержки в МКИТ 1 ч, соответственно, при 750, 700 и 650 °С. Отпуск
наплавленного металла при указанных выше содержаниях марганца с
нагревом ниже Ас1 приводит к снижению твердости, что обусловлено
уменьшением плотности дислокаций в мартенсите, снижением содержания
углерода в нем при его распаде с выделением карбидов и отсутствием
метастабильного аустенита.
Нагрев наплавленного металла в МКИТ (Ас1  t  Ас3) и выдержка в
нем приводит к перераспределению С и Mn между a- и γ-фазами и
обогащению ими последней. После охлаждения из МКИТ на воздухе до
комнатной температуры в структуре наряду с мартенситом отпуска
присутствует вторичный метастабильный аустенит, претерпевающий при
изнашивании ДДМП. По данным рентгеновского анализа количество
метастабильного аустенита, соответствующего наиболее высокой
износостойкости наплавленного металла с 3, 5, и 7 % Mn, полностью
превращающегося при изнашивании в мартенсит деформации, составляет,
соответственно, 10, 18, 25 %. На рис. 2 приведены дифрактограммы
наплавленного металла, содержащего 7 % Mn, после отпуска в МКИТ 1 ч
при
650 °С до и после абразивного изнашивания, которые это
иллюстрируют.
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I,

I,

имп/сек

имп/сек

54

55

56

57

58

2Ɵ,
град

а

54

55

56

57

58

2Ɵ,
град

б

Рис. 2 Дифрактограммы наплавленного металла, содержащего 7 %
Mn после отпуска в МКИТ 1 ч при 650 °С: до (а) и после изнашивания (б)
Аустенит, образовавшийся в МКИТ, при охлаждении превращается в
мартенсит с повышенным содержанием С, Mn и более высокой
твердостью. В результате нагрев в МКИТ и выдержка в нем, главным
образом за счет образования вторичного аустенита и ДДМП,
протекающего
при
изнашивании,
обеспечивают
повышение
износостойкости наплавленного марганцовистого металла по сравнению с
эталоном, отпущенным на ту же температуру. Следует подчеркнуть, что
при содержании в наплавленном металле 7 % Mn критические точки
снижаются, и температура отпуска 650 оС находится в интервале МКИТ.
Эта температура соответствует часто применяемой после наплавки
другими материалами для снятия внутренних напряжений. Отличие
заключается в том, что износостойкость металла, наплавленного
проволокой ППНп 18Х1Г1М, принятая за эталон, после такого отпуска
существенно снижаются по сравнению с исходным ее уровнем после
наплавки, поскольку нагрев проводится ниже Ас1.
Наплавленный металла с содержанием марганца в выбранном
интервале концентраций после нагрева в аустенитную область (выше Ас 3)
после охлаждения на воздухе имеет химический состав и структуру,
приближающиеся к исходным после наплавки. В результате абразивная
износостойкость снижается по сравнению с полученной после отпуска в
интервале МКИТ (табл. 3). Однако более высокий уровень
износостойкости по сравнению с полученным при отпуске ниже Ас1
свидетельствует
о
частичном
сохранении
химической
микронеоднородности и образовании некоторого количества мартенсита с
повышенным содержанием углерода и марганца.

250

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

Можно полагать, что способ термообработки наплавленного
марганцовистого металла с нагревом в МКИТ применим для
малоуглеродистого легированного металла и других составов, содержащих
аустенитообразующие элементы. Целесообразно нагревать наплавленный
металл в МКИТ при температуре Ас1+(30-80 оС). Более низкая температура
нагрева, чем Ас1+30 оС, увеличивает продолжительность выдержки,
необходимой для перераспределения легирующих элементов между a- и фазами, что нецелесообразно. Нагрев, превышающий Ас1+80 оС, снижает
степень обогащения аустенита углеродом и другими элементами, что
уменьшает долю в структуре вторичного метастабильного аустенита,
образовавшегося в наплавленном металле после термообработки.
Соответственно, снижается количество мартенсита деформации на
изнашиваемой поверхности, влияющего на повышение износостойкости.
Проведение отпуска с нагревом в МКИТ обеспечивает получение
многофазной структуры, в которой наряду с продуктами распада
мартенсита, полученного после наплавки, и карбидами, присутствует
вторичный метастабильный аустенит и немного нового мартенсита,
обогащенного углеродом и марганцем. Протекание ДДМП при
изнашивании, сильное диспергирование структуры, а также динамическое
старение, обусловленное выделением карбидов из вторичного аустенита,
нового мартенсита и мартенсита, образующегося при деформации
поверхности, являются важным дополнительным внутренним ресурсом
самого материала для повышения износостойкости [7, 8]. При этом нет
необходимости в легировании наплавленного металла дорогими
элементами (молибденом, вольфрамом, ванадием), вызывающими
дисперсионное твердение после высокого отпуска, за счет чего обычно
достигается повышение износостойкости после высокого отпуска.
Выводы
1.
Порошковые
ленты,
обеспечивающие
получение
малоуглеродистого наплавленного металла, в котором основным
легирующим элементом является марганец (3, 5, 7 %), обеспечивают
хорошее формирование и соединение слоев наплавленного металла между
собой, а также с основным металлом. Наплавочные материалы этого типа,
возможно усложненного состава, несомненно, найдут применение в
промышленности.
2. Наплавленный марганцовистый металл приобретает наибольшую
износостойкость после отпуска в МКИТ, приводящего к образованию
вторичного
метастабильного
аустенита,
претерпевающего
при
изнашивании ДДМП. При 7 % марганца это достигается отпуском при
650 оС, часто применяемым после наплавки известными материалами.
3. Наплавленный марганцовистый металл, особенно при 7 %,
существенно превосходит по износостойкости металл, наплавленный
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применяемой на производстве проволокой ПП=Нп18Х1Г1М, после
высокого отпуска, применяемого для снятия напряжений после наплавки.
4. Можно полагать, что отпуск с нагревом в МКИТ
малоуглеродистого наплавленного металла другого химического состава
мартенситного или бейнитного классов позволит так же, как и в данной
работе повысить износостойкость.
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УДК 669.7.018.672
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ВІДНОСНОГО ПОДОВЖЕННЯ
АЛЮМІНІЄВО-КРЕМНІЄВОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АМг11,
ЗМІЦНЕНОГО ЦИРКОНІЄМ ВВЕДЕНИМ ІЗ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ
Д. В. Іванченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Розробка та реалізація повного факторного експерименту типу 23 з
метою визначення оптимальної кількості модифікатора, температури
розплаву та часу витримки розплаву для отримання якомога більшої
міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11 після термічної
обробки за режимом Т4.
Разработка и реализация полного факторного эксперимента типа
2 с целью определения оптимального количества модификатора,
температуры расплава и времени выдержки расплава для получения как
можно большей прочности алюминиево-магниевого сплава АМг11 после
термической обработки Т4.
3

Development and implementation of a full factor type experiment of type
2 in order to determine the optimum amount of modifier, melt temperature and
meltdown time for obtaining as much as possible the strength of aluminum- magnesium alloy AMg11 after heat treatment T4.
3

Вступ
Одним з недоліків високолегованих алюміній-магнієвих ливарних
сплавів є наявність крихкої та важкорозчинної  - фази (Mg5Al8). Відомо,
що тугоплавкі метали при введені їх в алюміній утворюють у розплаві
високодисперсні частинки різних хімічних сполук (Al3Zr, Al3Ta, B2Al та
інші), які спричиняють блокуючу дію, концентруючись поблизу поверхні
дендрита і утворюючи, таким чином, перешкоду для підведення атомів
рідини, що живлять процес утворення фази  (Mg5Al8).
Є можливим також утворення «бар‘єрних» плівок за рахунок
виділення високодисперсних інтерметалідних часток при розпаді a твердого розчину і їх концентрації на поверхні дендритів у результаті
термічної обробки.
Деяким підтвердженням такого механізму є отримані М. В.
Мальцевим дані по кристалізації сплавів в умовах вібрації [1].
Дослідження проводились на сплавах алюмінію з 10 % Mg і 0,1 % Zr.
Дослідження мікроструктури показали, що якщо сплав кристалізувався у
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спокійних умовах, то він мав тонку модифіковану структуру. Той же
сплав, але закристалізований в умовах вібрації, мав грубу немодифіковану
структуру з крупними виділеннями фази  (Mg5Al8). Очевидно, що при
накладанні вібрації має місце руйнування «бар‘єрних» зон, що містять
фази, до складу яких входить цирконій і відновлюється нормальне
живлення дендритів.
Тобто механізм модифікування сплавів системи Al-Mg зводиться до
подрібнення фази Mg5Al8 або до запобігання її появи у сплавах системи AlMg-Si, де в рівновазі з алюмінієвим твердим розчином знаходяться фази aрозчину, Mg5Al8, Mg2Si і в яких цирконій зв'язує алюміній з утворенням
інтерметаліду Al3Zr і таким чином запобігає появі Mg5Al8.
Результати досліджень
Для визначення впливу температури та кількості складових
модифікатора на міцність та відносне подовження алюмінієво-магнієвого
ливарного сплаву АМг11 було розроблено повний факторний експеримент
виду 23 [2]. Для цього прийняли позначення факторів:
Кількість оксиду цирконію, що вводимо у розплав
Температура розплаву
Кількість натрієвого кріоліту, що вводимо у розплав
Час витримки у всіх випадках
У якості відгуків прийняті наступні позначення:
- Тимчасовий опір розриву
- Відносне подовження

х1=0,8….2 %;
х2=973…1173 К;
х3=1…3 %;
t = 120 с.

-

y1, МПа
y2, %

Вихідні дані повного факторного експерименту та результати
досліджень міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11
приведемо в табл. 1.
Таблиця 1. Матриця експерименту 23 з трьома паралельними дослідами
Номер
досліду

Кількість
ZrO2, %

Кількість
Na2AlF6, %

Температура
витримки, °С

1
2
3
4
5
6
7
8

2
0,8
0,8
2
2
0,8
0,8
2

1
1
1
1
3
3
3
3

700
900
700
900
700
900
700
900

254

Міцність, МПа

1

2

3

В ср.

219,9

217

221

219,3

182

177

184

181

227,9

232

228

229,3

210

213

219

214

216,3

220

215

217,1

203,1

205

203

203,7

217,5

222

225

221,5

204,2

208

206,1

206,1

Дисперсія
досліду

4,27
13
5,47
21
6,73
1,27
14,25
3,61
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Проводимо обчислення коефіцієнтів лінійної моделі міцності сплаву
АМг11. Складемо матрицю повного факторного експерименту з
урахуванням ефекту взаємодії (табл. 2).
Таблиця 2. Матриця 23 (фактори представлено у кодованих
значеннях)
Номер
досліду
1
2
3
4
5
6
7
8

х0

x1

x2

x3

x1x2

x1x3

x2x3

x1x2x3

y

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

219,3
181
229,3
214
217,1
203,7
221,5
206,1
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Отже поліном має вигляд:
y = 211,5+2,625*x1+0,6*x2-10,3*x3-3,125*x1*x2+6,225*x1*x3+3,1*x2*x3-4,525*x1*x2*x3
Для кожного рядка матриці планування обчислюємо дисперсію
досліду:
;
;
;
21 ;
;
;
;
;
Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова,
однорідність дисперсій перевіряємо критерієм Кохрена, який є
відношенням максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто:

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 2; G = 0,515.
Якщо розраховане значення критерію Кохрена не перевищує
табличного, то 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*(3-1)=16.
Перевірку значущості коефіцієнтів регресії здійснюємо побудовою
довірчих інтервалів. Для випадку, коли досліди матриці планування
повторювались, дисперсія коефіцієнтів рівняння регресії буде обчислена за
формулою:
;
{ }
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а довірчий інтервал буде розрахований за формулою:
√

;

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх абсолютне
значення більше за довірчий інтервал. Звідси бачимо, що в нас значимими
коефіцієнтами є усі окрім b2. Отже рівняння регресії має наступний
вигляд:
y = 211,5+2,625*x1-10,3*x3-3,125*x1*x2+6,225*x1*x3+3,1*x2*x3-4,525*x1*x2*x3
Представлене вище рівняння регресії побудоване у кодованому
вигляді. Для отримання відповідного рівняння у явному вигляді, перевірки
розрахунку та побудови діаграм виконаємо побудову кривої регресії
міцності алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11, зміцненого
цирконієм, введеним із оксиду цирконію за допомогою засобу "Аналіз
даних" (FUNCRES.XLAM) програмного забезпечення Microsoft Excel 2007.
Матриця планування експерименту, коефіцієнти рівняння регресії
представлені у таблицях 3 – 7.
Таблиця 3. Матриця експерименту 23.

№

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Ycp

Стандартне
відхилення, %

Довірчий
інтервал, %

Довірчий
інтервал,
МПа

1
2
3
4
5
6
7
8

2
0,8
0,8
2
2
0,8
0,8
2

1
1
1
1
3
3
3
3

700
900
700
900
700
900
700
900

220
182
228
210
216
203
218
204

217
177
232
213
220
205
222
208

221
184
228
219
215
203
225
206

219,3
181
229,3
214
217,1
203,7
221,5
206,1

2,0664
3,6056
2,3388
4,5826
2,5942
1,1269
3,7749
1,8520

2,3383
4,0800
2,6466
5,1856
2,9356
1,2752
4,2716
2,0957

5,5198
6,4534
5,6572
7,2035
5,7981
5,1601
6,5762
5,4214
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Таблиця 4. Вихідні данні для уведення у пакет регресійного аналізу
програмного забезпечення Microsoft Excel 2007.

Ycp

1

X1

X2

X3

X1*X3

X2*X3

X1*X2

Yр.

Ymin

Ymax

Результат
потрапляння

219,3
181
229,3
214
217,1
203,7
221,5
206,1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
0,8
0,8
2
2
0,8
0,8
2

1
1
1
1
3
3
3
3

700
900
700
900
700
900
700
900

1400
720
560
1800
1400
720
560
1800

700
900
700
900
2100
2700
2100
2700

2
0,8
0,8
2
6
2,4
2,4
6

223,825
185,525
224,775
209,475
212,575
199,175
226,025
210,625

213,7802
174,5466
223,6428
206,7965
211,3019
198,5399
214,9238
200,6786

224,8198
187,4534
234,9572
221,2035
222,8981
208,8601
228,0762
211,5214

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Таблиця 5. Регресійна статистика.
Багаторазовий R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна похибка
Спостереження

0,94515828
0,89332417
0,25326921
12,7986327
8

Таблиця 6. Дисперсійний аналіз.
Регресія
Залишок
Разом

df
6
1
7

SS
1371,735
163,805
1535,54

MS
228,6225
163,805

F
1,395699154

Вагомість F
0,570240423

Таблиця 7. Коефіцієнти рівняння регресії та їх значимість.

Y-перетин
Змінна X1
Змінна X2
Змінна X3
Змінна X4
Змінна X5
Змінна X6

Коефіцієнти

Стандартна
похибка

t-статистика

P-значення

437,791667
-68,208333
-16,908333
-0,31025
0,10375
0,031
-5,2083333

119,7772429
62,6457883
37,97886291
0,146238342
0,075416667
0,04525
7,541666667

3,655048789
-1,088793599
-0,44520378
-2,12153663
1,375690608
0,685082873
-0,690607735

0,170014876
0,472953887
0,733346566
0,280412765
0,400152102
0,617618055
0,615230461
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Отже у явному вигляді рівняння регресії міцності алюмінієвомагнієвого ливарного сплаву АМг11 має вигляд:
y = 437,79-68,21*x1-16,9*x2-0,31*x3-5,21*x1*x2+0,104*x1*x3+0,031*x2*x3
Вихідні дані повного факторного експерименту при дослідженні
відносного подовження приведено в таблиці 8.
Таблиця 8. Матриця експерименту 23 з трьома паралельними
дослідами.
Номер
досліду

Кількість
ZrО2, %

Кількість
Na2AlF6,
%

Температура
витримки, °С

1
2
3
4
5
6
7
8

2
0,8
0,8
2
2
0,8
0,8
2

1
1
1
1
3
3
3
3

700
900
700
900
700
900
700
900

Міцність, МПа

1

2

3

 ср.

3,1
2
3,3
2,5
3,1
2,7
3,5
2,8

3,1
2,4
3,2
3,1
2,8
2,9
3,7
3,3

2,8
2,5
3,4
2,8
3,1
2,8
3,9
3,2

3
2,3
3,3
2,8
3
2,8
3,7
3,1

Дисперсія
досліду

0,03
0,07
0,01
0,09
0,03
0,01
0,04
0,07

Проводимо обчислення коефіцієнтів лінійної моделі. Складемо
матрицю повного факторного експерименту з урахуванням ефекту
взаємодії (табл. 9).
Таблиця 9. Матриця 23 (фактори представлено у кодованих
значеннях).
Номер
досліду
1
2
3
4
5
6
7
8

х0

x1

x2

x3

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3
+
+
+
+

+
+
+
+
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+
+
+
+

+
+
+
+

y
3
2,3
3,3
2,8
3
2,8
3,7
3,1
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Отже поліном має вигляд:
y = 3-0,025*x1+0,15*x2-0,25*x3-0,075*x1*x2+0,225*x1*x3+0,05*x2*x3+0,025*x1*x2*x3
Для кожного рядка матриці планування обчислюємо дисперсію
досліду:
;
;
;
;
;
;
;
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0,07;
Коли кількість повторних дослідів у кожному рядку однакова,
однорідність дисперсій перевіряємо критерієм Кохрена, який є
відношенням максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто:

Табличне значення для f2 = N =8 та f1 = n-1 = 2; G = 0,515.
Якщо розраховане значення критерію Кохрена не перевищує
табличного, то 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*(3-1)=16.
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 буде розрахований за формулою:
√

;

Коефіцієнти рівняння регресії вважаються значимими, якщо їх абсолютне
значення більше за довірчий інтервал. Звідси бачимо, що в нас значимими
коефіцієнтами є b3 і b13. Отже рівняння регресії має наступний вигляд:
y = 3-0,25*x3+0,225*x1*x3
Представлене вище рівняння регресії побудоване у кодованому
вигляді. Для отримання відповідного рівняння у явному вигляді, перевірки
розрахунку та побудови діаграм виконаємо побудову кривої регресії
відносного подовження алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11
за допомогою засобу "Аналіз даних" (FUNCRES.XLAM) програмного
забезпечення Microsoft Excel 2007. Матриця планування експерименту,
коефіцієнти рівняння регресії представлені у таблицях 10 – 14.
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Таблиця 10. Матриця експерименту 23.
№

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Ycp

Стандартне
відхилення,
%

Довірчий
інтервал, %

Довірчий
інтервал,
МПа

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1

700

3,1

3,1

2,8

3

0,1732

0,1960

0,2800

0,8
0,8

1
1

900
700

2
3,3

2,4
3,2

2,5
3,4

2,3
3,3

0,2646
0,1000

0,2994
0,1132

0,3600
0,2298

2

1

900

2,5

3,1

2,8

2,8

0,3000

0,3395

0,3940

2

3

700

3,1

2,8

3,1

3

0,1732

0,1960

0,2800

0,8

3

900

2,7

2,9

2,8

2,8

0,1000

0,1132

0,2298

0,8

3

700

3,5

3,7

3,9

3,7

0,2000

0,2263

0,3020

2

3

900

2,8

3,3

3,2

3,1

0,2646

0,2994

0,3600

Таблиця 11. Вихідні данні для уведення у пакет регресійного аналізу
програмного забезпечення Microsoft Excel 2007.

Ycp

1

X1

X2

X3

X1*X3

X2*X3

X1*X2

Yр.

Ymin

Ymax

Результат
потрапляння

3

1

2

1

700

1400

2,85

3

2,85

2,7200

3,2800

Так

2,3

1

0,8

1

900

720

2,4

2,3

2,4

1,9400

2,6600

Так

3,3

1

0,8

1

700

560

3,35

3,3

3,35

3,0702

3,5298

Так

2,8

1

2

1

900

1800

2,8

2,8

2,8

2,4060

3,1940

Так

3

1

2

3

700

1400

3,15

3

3,15

2,7200

3,2800

Так

2,8

1

0,8

3

900

720

2,7

2,8

2,7

2,5702

3,0298

Так

3,7

1

0,8

3

700

560

3,65

3,7

3,65

3,3980

4,0020

Так

3,1

1

2

3

900

1800

3,1

3,1

3,1

2,7400

3,4600

Так

Таблиця 12. Регресійна статистика.
Багаторазовий R

0,969358124

R-квадрат

0,939655172

Нормований R-квадрат

0,859195402

Стандартна похибка

0,152752523

Спостереження

8

Таблиця 13. Дисперсійний аналіз.
df

SS

MS

F

Вагомість F

Регресія

4

1,09

11,67857143

0,035717734

Залишок

3

0,07

0,2725
0,0233333
33

Разом

7

1,16
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Таблиця 14. Коефіцієнти рівняння регресії та їх значимість.

Y-перетин

8,958333333

Стандартна
похибка
1,110597103

Змінна X1

-3,041666667

0,725686138

-4,191435538

0,02476555

Змінна X2

0,15

0,054006172

2,777460299

0,069136869

Змінна X3

-0,00775

0,001370996

-5,652825267

0,010959445

Змінна X4

0,00375

0,000900103

4,166190449

0,025164447

Коефіцієнти

t-статистика

P-значення

8,066231495

0,003980489

Отже у явному вигляді рівняння регресії відносного подовження
алюмінієво-магнієвого ливарного сплаву АМг11 має вигляд:
y = 8,96-3,04*x1+0,15*x2-0,0078*x3+0,00375*x1*x3
На рисунках 1-6 представлені поверхневі діаграми побудовані за
даними кривих регресії міцності та відносного подовження алюмінієвого
ливарного сплаву АМг11.

Міцність на розрив, МПа

230
225-230

225

220-225

220

215-220
210-215

215

205-210
210

1
1,6

205
0,8 0,9
1 1,1
1,2 1,3
1,4 1,5
1,6 1,7
1,8 1,9
2
Кількість фториду цирконію, %

2,2
2,8

Кількість
натрієвого
криоліту, %

Рис. 1. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 700 С.
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216-218
214-216
212-214
210-212
208-210
206-208
204-206
202-204
200-202
198-200

Міцність на розрив, МПа

218
216
214
212

3
2,6

210
208
206
204
202
200
198

2,2

Вміст натрієвого
криоліту, %

1,8
1,4
1
0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
Вміст оксиду цирконію, %

Рис. 2. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 800 С.

275

Міцністьна розрив, МПа

270

270-275
265-270

265

260-265
260

255-260

255

250-255

250

245-250
240-245

2,8

245

2,2

Вміст натрієвого
криоліту, %
1,6

240
235

235-240

1
0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
Вміст оксиду цирконію, %

Рис. 3. Залежність міцності на розрив алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 900 С.
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Відносне подовження, %

3,7
3,5
3,5-3,7

3,3

3,3-3,5
3,1

3,1-3,3
2,9-3,1

2,9

2,7-2,9
2,7

2,8
2,2

2,5
0,8 0,9 1
1,1 1,2 1,3
1,4 1,5 1,6
1,7 1,8 1,9

2,5-2,7
Вміст натрієвого
криоліту, %

1,6
1
2

Вміст оксиду цирконію, %

Рис. 4. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 700 С.

Відносне подовження, %

3,2
3,1
3,1-3,2

3

3-3,1
2,9

2,9-3
2,8-2,9

2,8

2,7-2,8

2,7
2,8
2,6
0,8 0,9

2,2
1 1,1
1,2 1,3
1,4 1,5
1
1,6 1,7
1,8 1,9
2
Вміст оксиду цирконію, %

1,6

2,6-2,7
Вміст натрієвого
криоліту, %

Рис. 5. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 800 С.
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Відносне подовження, %

3,20
3,00-3,20

3,00

2,80-3,00
2,80

2,60-2,80
2,40-2,60

2,60

2,20-2,40
2,40

2,00-2,20

2,20

2,8
2,2

2,00
0,8 0,9 1

1,6
1,1 1,2
1,3 1,4
1,5 1,6
1,7 1,8
1,9
Вміст оксиду цирконію, %

Вміст натрієвого
криоліту, %

1
2

Рис. 6. Залежність відносного подовження алюмінієвого ливарного сплаву
АМг11 від вмісту оксиду цирконію, що вводимо у розплав та натрієвого
кріоліту при 900 С.
Висновки
Після побудови діаграм за кривими регресії визначено оптимальні
параметри оброблення АМг11 флюсами, які складають: 0,8 ZrO2 %; 3,0%
Na3AlF6, час витримування перед замішуванням 120 с, температуру
розплаву – 973 К.
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УДК 669.15.74.-194-15.669.17
ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОФАЗНОЙ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ
УПРАВЛЯЕМО САМОТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ–
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СПЛАВОВ И УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л.С. Малинов, ГВУЗ «Приазовский государственный технический
университет», В.Л. Малинов ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г.
Мариуполь
Узагальнені результати досліджень в запропонованому на початку
70-х років минулого століття Л.С. Маліновим напрямі, що реалізовується
авторами, по ресурсозберіганню за рахунок створення економнолегованих
сталей і чавунів, наплавлювальних матеріалів різного призначення, а
також ефективних зміцнюючих технологій на основі здобуття
багатофазних
метастабільних
структур,
що
керовано
самотрансформуються, в умовах навантаження при випробуваннях
механічних властивостей або експлуатації.
Обобщены результаты исследований в предложенном в начале 70-х
годов прошлого века Л.С. Малиновым и реализуемом авторами
направлении по ресурсосбережению за счет создания инновационных
сталей и чугунов, наплавочных материалов различных структурных
классов и назначения, а также эффективных упрочняющих технологий на
основе
получения
многофазных
метастабильных
управляемо
самотрансформирующихся структур в условиях нагружения при
испытаниях механических свойств или эксплуатации.
The results of researches in the early seventies the last century by L.S.
Malinov offered and realized by authors direction on resource-saving at the
expense of creation economically alloyed steels and cast irons, surfacing
materials of different function, and also effective strengthening technologies on
the basis of reception of the multiphase metastable structures controlling selftransformed in conditions loading at tests of mechanical properties or operation
are generalized.
Введение
Одним
из
перспективных
путей
решения
проблемы
ресурсосбережения является повышение механических и служебных
свойств сталей, чугунов, наплавленного метала, а также снижение их

267

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

стоимости исключением из их состава дорогих легирующих элементов (Ni,
Mo, W, Со и др.). В работе обобщены результаты исследований в
перспективном
научно-прикладном
инновационном
направлении,
заключающемся в разработке экономнолегированных сплавов и
упрочняющих технологий на основе получения многофазных структур
(мартенсит, бейнит, карбиды, карбонитриды, интерметаллиды и их
разнообразные сочетания), одной из основных составляющих которых
является метастабильный аустенит, претерпевающий при нагружении
динамические деформационные мартенситные превращения (ДДМП).
Одновременно может протекать динамическое старение мартенсита и
аустенита, обусловленное выделением карбидных, карбонитридных и
интерметаллидных фаз, а также структурные изменения: образование
дефектов упаковки, двойникование, изменение плотности дислокаций 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 получение
многофазной метастабильной управляемо самотрансформирующейся
структуры. Это соответствует одной из основных тенденций современного
материаловедения, суть которого состоит в получении материалов с
метастабильными структурами, способными под влиянием внешних
воздействий к самоорганизации [1]. Метастабильное состояние 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 стали, чугуны, наплавочные материалы,
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ориентированные на сырьевую базу Украины, богатую залежами
марганцевой руды, 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, под влиянием действующей на них
нагрузки в процессе эксплуатации формируется нанокристаллическая
структура, вносящая существенный вклад в повышение надежности и
долговечности деталей и инструментов [4].
Обычно мартенситные превращения в процессе пластической
деформации метастабильных аустенитных сталей используют для
повышения их прочностных свойств. 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
металловедению
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 впервые установлено
более сильное упрочнение марганцевого и хромомарганцевого аустенита
по сравнению с никелевым и хромоникелевым, что обусловлено более
низкой энергией дефекта упаковки (эду) в первых по сравнению со
вторыми. Это связано с различным влиянием марганца и никеля на
электронное строение сплавов на основе железа. Более низкая эду в
марганецсодержащих сталях определяет образование в них дефектов
упаковки, -мартенсита и протекание превращений:   дугпу    a [7]
и   дугпу    дугцк    a [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
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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 дисперсионнотвердеющие 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, 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   a" 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. Установлено, что наиболее высокой кавитационной
стойкостью обладают однофазные аустенитные стали с оптимальной
кинетикой деформационных мартенситных превращений. Повышенная
или пониженная стабильность аустенита, по сравнению с оптимальной,
снижает сопротивление разрушению, что объяснено тем, что в этом случае
мартенситные превращения не могут в необходимой степени обеспечить
релаксацию напряжений и расходование энергии внешнего воздействия
[9]. Была также отмечена важная роль свойств, образующихся при
деформации мартенситных фаз, их дисперсность и равномерность
распределения. Показана необходимость за счет изменения химического
состава сплавов и обработок управлять развитием мартенситных
превращений при нагружении с целью их оптимизации для получения
высокого уровня свойств [17].
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Постановка задачи исследований
В работе ставилась задача показать большие возможности создания
инновационных сталей самых различных структурных классов, чугунов и
наплавочных материалов за счет использования принципа получения у них
многофазной самотрансформирующейся при нагружении структуры. При
этом установлена необходимость управления соотношением структурных
составляющих и развитием ДДМП при испытаниях свойств и
эксплуатации с учетом исходных химического и фазового составов
сплавов и условий нагружения. Одновременно с этим следует
использовать известные механизмы упрочнения и сопротивления
разрушению.
Методика проведения экспериментов
Проводили дюрометрические, металлографические исследования,
рентгеновским методом определяли фазовый состав. Осуществляли
испытания механических свойств и износостойкости.
Результаты исследований
Существенное влияние на упрочнение аустенита, его стабильность по
отношению к ДДМП 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,
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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 ДДМП при нагружении деформация при 150 оС 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 хпд со степенью 35 %,
приводящая к образованию 10 % a-мартенсита и, соответственно,
активизирующая образование мартенсита деформации при испытаниях
механических свойств, обеспечивает получение тех же прочностных
свойств, что и в стали 04Х1ЗАГ8, но при более высокой пластичности (δ =
27 %). Для оптимизации деформационного мартенситного превращения
необходимо предварительной деформацией создать благоприятную
дислокационную структуру и обеспечить его упрочнение, а также
дисперсность и равномерность распределения образовавшихся фаз
(мартенсита, карбидов, карбонитридов и др.). В сталях, в которых аустенит
превращается в a-мартенсит в основном при охлаждении или   a
превращение интенсивно протекает при деформации, предварительная
обработка должна до определенного предела стабилизировать аустенит,
напротив, в сталях с малой (против оптимальной) интенсивностью ДДМП
необходима обработка, активизирующая его. В результате достигается
высокий уровень прочностных свойств при достаточной пластичности. На
основании исследований сталей с 13-14 % Cr; 8-12 % Mn; 0,1-0,5 % C, а
также сложнолегированных дисперсионно-твердеющих 08Х13АГ12МДФ,
10Х10АГ8МД2ФС, 15Х13АГ12МД2ФС, 30Х10АГ8М3Д2ФС2,установлено
неоднозначное влияние химического состава стали, степени и температуры
деформирования на развитие   a превращения при нагружении [20,
21]. В малоуглеродистых сталях с 0,1-0,3 % С, 8-12 % Mn; 13-14 % Cr,
теплая пластическая деформация (тпд) прокаткой на 20 % в интервале 300800 оС стабилизирует аустенит. Напротив, прокатка при 650-800 оС с
обжатиями 50-80 % вызывает его дестабилизацию. По мере снижения
температуры прокатки до 550 оС активизирующее влияние больших
степеней деформации уменьшается, а при 300 оС проявляется под их
влиянием стабилизация аустенита. В стали с повышенным содержанием
углерода (0,5 %) деформация при 800 оС при всех степенях обжатия
дестабилизирует аустенит. Чем больше марганца и меньше углерода в
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исследованных хромомарганцевых сталях, ниже температура деформации
в интервале 800-300 оС, 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
a 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 эду.
Дестабилизация аустенита обусловлена образованием дефектов упаковки,
обеднением аустенита углеродом, азотом и легирующими элементами,
вследствие выделения большого количества карбидов и карбонитридов.
Стабилизация и дестабилизация являются конкурирующими в процессе
деформации. В зависимости от условий деформирования один из этих
факторов оказывает преобладающее влияние. Полученные данные
показывают, что наиболее высокий уровень прочностных и пластических
свойств может быть получен, когда в упрочненном теплой деформацией
аустените сформировалась ячеистая структура с размером ячеек 1-3 мкм и
обеспечивается постепенность развития   a 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 %; y = 2540 %; КСU = 0,8-1,5 МДж/м2. Внимания заслуживает обработка,
предусматривающая тпд при температуре на 20-50 С ниже Мд, когда в
исследованных
сталях
наблюдается
существенное
повышение
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пластичности. В результате такой обработки формируется ячеистая
субструктура и образуется небольшое количество дисперсного мартенсита.
Это позволяет получить сочетание повышенной прочности и
пластичности. Предварительная хпд, так же как и тпд, неоднозначно
влияет на стабильность аустенита по отношению к последующему
деформационному мартенситному превращению [22]. Она его может
интенсифицировать или затруднять. Первое должно использоваться в
сталях с высокой эду и, соответственно, малой склонностью к
мартенситообразованию (сталь 30Х10АГ8М3Д2ФС2). Для этого
целесообразно
проводить
предварительную
деформацию
при
отрицательных температурах. Стабилизация аустенита к последующему
  a 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 = 370-1450 МПа,  = 25-29 . Деформация с
обжатием 50  позволяет получить следующие механические свойства:
ζ0,2 = 1650-1780 МПа,
ζВ = 1800-1850 МПа,
 = 7-9 .
Разработан
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 a- и фазы. Cстепень
деформации ограничивается условием предупреждения образования
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 нагрев до 650750 °С, обеспечивающий завершение перехода мартенситных фаз в
аустенит и исключающий протекание рекристаллизации, после
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охлаждения обусловливает образование аустенитной структуры с
повышенной плотностью дислокации. В результате получен следующий
уровень свойств: ζ0,2 = 988 МПа, ζВ = 1430 МПа, δ = 31 %. После обычной
закалки с 1100 оС Прочностные свойства значительно ниже:
ζ0,2 = 450 МПа, ζВ = 1220 МПа, δ = 48 %.. Окончательная деформация с
обжатием не более 20-25 % для оптимизации ДДМП. позволяет получить
при близкой прочности, что после однократной хпд (ζ0,2=1470 МПа, ζВ =
1600 MПa), повышенную пластичность (δ = 22 %). Положительный эффект
такой обработки 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 ДДМП при испытании механических
свойств. Рассмотренные выше способы обработки с использованием
деформации отличаются от предложенного В.Ф. Закею и Е.Р. Паркером
для ПНП-сталей тем, что они могут быть весьма разнообразны, т.к.
учитывают исходную стабильность аустенита и направлены на его
упрочнение и регулирование мартенситных превращений, протекающих
при нагружении применительно к конкретным условиям испытаний или
эксплуатации. При этом аустенит может быть как дестабилизирован, так и
стабилизирован. Технология упрочнения ПНП-сталей предусматривает
упрочнение аустенита и его дестабилизацию [24]. По нашему мнению, они
не новый класс сталей, как это принято считать, а лишь разновидность
аустенитных метастабильных, т.к. в них проявляются те же особенности,
что и в более экономичных хромомарганцевых сталях. 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 ДДМП, что объясняется
повышением эду. 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
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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 ДДМП, повышает ударную вязкость КСU с 1,9 после
закалки до 2,8 МДж/м2. Эффективно применение низкого отпуска после
хпд для повышения механических свойств. После хпд в стали
10Х10АГ8МД2ФС со степенью 20 %   a 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 ДДМП, повышает прочностные и пластические свойства: 0,2
с 1160 до 1220 МПа, В – с 1270 до 1360 МПа,  – с 14 до 29 , y – 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 , y = 35-40 . Высокий отпуск следует
применять для повышения механических свойств аустенитных сталей с
повышенной эду и, соответственно, стабильностью аустенита после
закалки. Так нагрев на 650С (выдержка 1 ч) стали 30Х10АГ8М3Д2ФС,
вызывающий дестабилизацию аустенита, приводит к возрастанию 0,2 с
540 до 680 МПа, В – с 750 до 1000 МПа и сохраняет высокую
пластичность –  = 57 %, y = 58 , что обусловлено постеленным
развитием ДДМП при испытаниях механических свойств. Отпуск этой
стали при 750 С приводит к выделению карбидов по границам зерен,
чрезмерно интенсифицирует   a 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 (7, 8 %) марганца, чем в 110Г13Л, установлено, что при
отсутствии ударных нагрузок для повышения абразивной износостойкости
температура нагрева под закалку должна быть 800-900 С. В ряде случаев
целесообразно проводить после закалки с 1050 С высокий отпуск при
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650 оС, дестабилизирующий аустенит, что обеспечивает его армирование
карбидами (карбонитридами) и интенсивное превращение в мартенсит
деформации при воздействии абразивных частиц. При необходимости у
рассматриваемых сталей иметь повышенную пластичность, ударную
вязкость и высокую ударно-абразивную износостойкость
следует
увеличить содержание марганца до 10 , проводить закалку с более
высоких температур (1000-1050 С), использовать низкотемпературный
отпуск, стабилизирующий аустенит по отношению к динамическому
деформационному
мартенситному
превращению
[27].
Дифференцированный подход к выбору химического состава
рассматриваемых сталей и режимов их термообработки позволяет
повысить долговечность деталей в 1,5-2,0 раза по сравнению с уровнем,
обеспечиваемым 110Г13Л. Абразивная износостойкость последней также
может быть существенно увеличена комбинированной обработкой,
включающей предварительный отжиг при температуре минимальной
устойчивости аустенита к его превращению в ферритокарбидную смесь, и
последующую закалку с получением метастабильного аустенита,
армированного
карбидами.
Аустенитные
метастабильные
стали
существенно превосходят по износостойкости в условиях сухого трения
стабильные аустенитные и высокоуглеродистую мартенситную стали. В
метастабильные аустенитные стали для повышения их износостойкости
при сухом трении целесообразно наряду с хромом (10-12 ) и марганцем
(8-10 ) вводить кремний (1 ), ванадий и ниобий(0,1-0,5 ).
Содержание углерода, если не требуется механическая обработка, должно
составлять 0,4-0,6 . В случае применения последней, его количество
должно быть снижено ~ в 2-3 раза. Установлено, что при недостаточно
активно протекающем деформационном превращения для повышения
износостойкости
целесообразно
применение
старения
и
хпд,
дестабилизирующих аустенит. Наиболее эффективно их сочетание.
Отмечено, что при сухом трении скольжения и качении требуется
неодинаковая стабильность аустенита. Для конкретных условий сухого
трения необходимо за счет подбора химического состава и термообработки
оптимизировать развитие деформационных мартенситных превращений,
что обеспечивает наиболее высокую износостойкость [28]. В работе [29]
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   a
превращение. Легирование хромом повышает, а никелем – снижает
износостойкость. Установлено, что в процессе трения на поверхности
протекают обратные превращения    и a  , которые также снижают
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износостойкость.
Установлено существенное преимущество в газоабразивной
износостойкости сталей Fe-Cr-Mn-C c метастабильным аустенитом по
сравнению со сталью 12Х18Н10Т [30]. Наилучшие результаты показала
сталь 20Х13АГ10МД2ФС. Она в 2-2,5 раза в широком диапазоне углов
атаки (до a  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 20Г20С2Б [31], 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,  = 3540 %. Еще более существенное увеличение прочностных свойств в этих
сплавах достигается термомеханической обработкой.
Установлено [24], что в ряде марганецсодержащих аустенитных
сталях 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 стали 60Г14Х9Ф2 после
гидроэкструзии при 250 оС и последующего старения при 500 оС получен
наиболее высокий уровень прочностных свойств (0,2 = 1900 МПа,
в = 2000 МПа) при достаточной пластичности ( = 15 %, y = 50 %).
Рассматриваемые стали рекомендуются для промышленного применения в
качестве высокопрочных немагнитных материалов.
Эффект самозакалки следует использовать не только при нагружении
в экономнолегированных аустенитных сталях, но и при охлаждении 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,
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03Х14Н(4-6)МТЮ, 10Х12Н4Г2ТЮ [32]. Эти материалы в кованом
состоянии после нормализации с 950 оС (эффект самозакалки при
охлаждении) обладают хорошим сочетанием механических свойств:
0,2  1000 МПа, в  1100 МПа,   12, y  50 %, КСU  1,2 МДж/м2. Они
технологичны, а также обладают высокой кавитационной и коррозионной
стойкостью в речной воде. Для повышения у них ударной вязкости при
отрицательных температурах необходимо наряду с мартенситом получать
в структуре 15-25% аустенита, что достигается термообработкой с
нагревом в межкритический интервал температур (МКИТ).
В начале 70-х годов прошлого столетия автором с сотрудниками
разработаны одни из первых малоникелевых сталей мартенситного класса
(мартенситных и мартенситностареющих) общего назначения: 08Х2Н(35)МФБ, 08Х2Н(3-5)МФТ, 08Х2Н(3-5)МФЮ, 08Х2Н(3-5)МФДЮ [33]. 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 0С. Рассмотренные выше стали мартенситного касса, хотя
и были более экономно легированы, чем известные в то время, они
содержали дорогой никель. В связи с этим были разработаны
безникелевые стали мартенситного класс а [34]. Традиционно считалось,
что марганец в количестве свыше 2 % охрупчивает стали. Однако, если
использовать
различные
известные
механизмы,
повышающие
сопротивление
разрушению
(зернограничный,
субструктурный,
уменьшение блокировки дислокаций), а также получение метастабильного
аустенита в структуре, то могут быть созданы безникелевые стали, не
уступающие по свойствам соответствующим аналогам, содержащим
никель. В качестве дополнительных к марганцу должны быть
использованы сравнительно недорогие элементы: кремний, алюминий,
азот, а при необходимости в небольших количествах сильные
карбидообразующие - титан, ванадий, ниобий. С учетом этого были
создааны следующие безникелевые стали мартенситного класса: (0815)Х2Г2СТ, (08-15)Х2Г2МАФ, (08-15)Х2Г2МАФБДЮ, 08Х2Г(3-5)МФ,
08Г(4-10)АФ, 08Г(4-10)ТЮ [34]. После закалки и низкого (числитель) и
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высокого (знаменатель) отпусков получен следующий уровень свойств:
0,2  870/650 МПа, В  1000/720 МПа,   10/16 %, y  50/60 %, KCU–120
 0,7/1,2 МДж/м2. Низкоуглеродистые марганцовистых стали с 4-12 % Mn,
дополнительно легированные сильными карбидо- и нитридообразующими
элементами, предложены в качестве нового класса цементуемых сталей
(ЦНИМС), способных заменить никельсодержащие цементируемые
износостойкие стали. Нагревом в межкритический интервал температур
при проведении закали или ступенчатой закалкой по оптимальным
режимам у рассматриваемых сталей достигается хороший комплекс
механических свойств. Наиболее высокий их уровень 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. 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..
В настоящее время в промышленности используются высокопрочные
нержавеющие хромоникелевые стали переходного класса 08Х15Н9Ю,
08Х17Н7Ю. Разработаны высокопрочные безникелевые мартенситноаустенитные
стали:
10Х14АГ6,
10Х14АГ6Ф,
10Х14АГ6МФ,
10Х14АГ6Д2М [35]. В них эффект самозакалки реализуется при
охлаждении и нагружении. Они после термообработки, включающей
закалку (нормализацию) от 1000 оС и отпуска при 200 оС, имеют
механические свойства, соответствующие уровню хромоникелевых сталей
(и даже превосходящие его). Повысить их пластические свойства и
ударную вязкость, сохранив высокие прочностные свойства, можно
закалкой (нормализацией) из межкритического интервала температур или
ступенчатой закалкой, позволяющими увеличить в структуре количество
аустенита и его стабильность.
Новым направлением является разработка аустенитно-мартенситных
и ферритно-аустенитных хромомарганцовистых сталей с метастабильным
аустенитом. Примером первых могут служить 08Х2Г14Ф, 08Х13Г10Ф,
вторых – (08-30)Х14Г8Ю(1-3), 08Х(18-25)Г(4-13)СЮ [36]. Они имеют
повышенный уровень прочностных свойств (0,2  500 МПа, В  750
МПа), высокую пластичность (  30 %) и ударную вязкость
(KCU  1,2 МДж/м2).
Эффективно использование в качестве износостойких материалов
хромомарганцевых чугунов с метастабильным аустенитом, позволяющим
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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, содержащие значительно большее количество хрома и никель
[36].
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]. Совместно с ОАО ―Азовмаш‖ создана
порошковая лента ПЛ-Нп 15Х13АГ10СМФ, предназначенная для наплавки
плунжеров гидропрессов, цапф сталеразливочных ковшей и крановых
колес. Для этих же целей позднее разработана более экономичная лента
ПЛ-Нп 25Х14Г10Ф, проволока сплошного сечения Св-14Х14Г12Ф [38] и
порошковая проволока ПП-Нп 14Х12Г12СТ [39]. Для случаев, когда
износостойкость необходимо обеспечить в отсутствие коррозионного
воздействия,
разработана
порошковая
лента
ПЛ-Нп-20Г14АФ,
применявшаяся для наплавки крановых колес. Совместно с отраслевой
лабораторией наплавки ПГТУ разработана порошковая проволока ПЛ-Нп10Х13Г12АФСЮР [40]. По износо- и термостойкости наплавленный этой
проволокой металл превосходит таковой, полученный при использовании
проволоки Св-08Х21Н10Г6. Для наплавки деталей, работающих в
условиях абразивного изнашивания разработаны наплавочные материалы
на основе чугунов с метастабильным аустенитом: ПЛ-Нп-100Х6Г4, ПЛНп-160Х12Г5, ПЛ-Нп-200Х12Г4Ф3 [41], значительно повышающие
долговечность деталей.
Принцип получения метастабильного аустенита, регулирование его
количества, степени упрочнения и стабильности с учетом конкретных
условий нагружения открывает новые возможности в повышении
механических и служебных свойств не только специально разработанных,
но и широко применяемых в промышленности сплавов, что обобщено в
работах [42, 43]. Важно подчеркнуть, что эффект самозакалки может быть
реализован во многих конструкционных и инструментальных сталях,
применяемых в промышленности, что существенно повышает их
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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. На рис.
2, 3 приведены пути регулирования мартенситного превращения и
технологические приемы управления количеством стабильностью
аустенита.
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 2550 % остаточного аустенита и реализовать эффект самозакалки при
нагружении, что повышает долговечность деталей в 1,5-2 раза. Такой
подход оказался эффективным не только для малоуглеродистых
цементируемых сталей, но и применительно к средне- и
высокоуглеродистым сталям различной степени легирования. В последнее
время большое внимание уделяется изотермической закалке сталей и
высокопрочного чугуна. Однако, при объяснении ее положительной роли
недооценивается влияние остаточного метастабильного аустенита. Между
тем, оптимизация его количества в структуре и стабильности
применительно к конкретным условиям нагружения дает возможность
получить наиболее высокий уровень механических свойств и
износостойкости [42, 43]. 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
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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 [33, 42, 43]. Однако, оставшаяся часть
аустенита сохраняет способность при последующем нагружении в
процессе эксплуатации превращаться в мартенсит деформации, что и
обеспечивает высокий уровень получаемых свойств.
В отличие от широко распространенного представления о
необходимости в результате обработки получать в сплавах однородную
структуру, показано, что одним из перспективных направлений
повышения конструкционной прочности является создание регулярной
макрогетерогенной структуры с метастабильным аустенитом [33, 42, 43].
Для этого необходимо получать соизмеримые с размерами изделий
градиенты структурно-фазового состояния. Им должно соответствовать
чередование высокопрочных и высокопластичных объемов материалов.
Это достигается дифференцированной обработкой, в которой совмещены
общее (объемное) и локальное воздействия на материал. При этом
тепловые, механические, магнитные и другие поля распределяются не
равномерно по объему металла, а локализуются в отдельных его участках
или слоях. В результате фазовые и структурные превращения протекают
не одновременно, а в разной последовательности и степени. Для получения
регулярной макрогетерогенной структуры могут быть использованы
термическая, химико-термическая, деформационная обработки, а также их
сочетания. Широкие возможности в этом отношении открывает
использование источников концентрированной энергии (лазерной,
электронно-лучевой, плазменной и др.). Разработанные технологии
упрочнения штампового и режущего инструмента повышают его
износостойкость в 1,5 раза [33, 42, 43]. Поученные данные показывают, что
во многих случаях значительный эффект повышения свойств широко
применяемых сталей и чугунов может быть достигнут за счет реализации
внутреннего ресурса самого материала при небольшой корректировке
режимов применяемой обработки и не требует каких-либо капитальных
затрат. Могут быть использованы также широко применяемые в
промышленности способы термо-, химико-термической (в том числе с
использованием
источников
концентрированной
энергии),
термомеханической, термоциклической обработок и др. Необходимо лишь
скорректировать режим их проведения с таким расчетом, чтобы
оптимизировать структуру и развитие мартенситных превращений,
протекающих при охлаждении и/или нагружении. Они позволяют
использовать внутренние ресурсы самого материала и, соответственно,
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повышать механические и служебные свойства деталей, инструмента и
экономить дорогие и дефицитные элементы (Ni, Mo, W, Cu и др.).
Следует подчеркнуть, что разработанные материалы и упрочняющие
технологии,
внедренные
в
производство,
показали
высокую
эффективность. Долговечность 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 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
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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УДК 669.255.018.44
РОЗРАХУНКОВІ ОЦІНКИ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ НОВОГО ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ,
ОТРИМАНОГО МЕТОДАМИ ВАКУУМНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
І.І. Максюта1, Ю.Г. Квасницька1, О.В. Михнян1, О.В. Нейма1,
Я.К.Антоневич2, І.Ф.Ліхацький2
1
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ
2
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Експериментально та аналітично розрахунковими методами
проаналізовані та експериментально підтверджені умови легування
жароміцних нікелевих сплавів для деталей ГТД тугоплавкими металами
танталом та ренієм. Модельні зразки отримані методом точного лиття
за допомогою вакуумної ливарної установки УППФ-2 з подальшим
залиттям у багатошарові оболонкові форми. Проведена оцінка схильності
зразків з нового складу сплаву до утворення окрихчуючих фаз в стані після
довготривалого високотемпературного старіння. Застосована методика
за обчислюваною програмою PHACOMP, яка була опробувана раніше на
промислових марках жароміцних сплавів ЧС-70, ЧС-88У. Це дало змогу
значно скоротити часовий період розробки нового дослідного сплаву на
базі марки ЧС104-ВІ, додатково легованого танталом та ренієм з метою
підвищення міцності та корозійної стійкості, також обмежити обсяги
експериментальних досліджень.
Экспериментально и аналитически расчетными методами
проанализированы
и
экспериментально
подтверждены
условия
легирования жаропрочных никелевых сплавов для деталей ГТД
тугоплавкими металлами танталом и рением. Модельные образцы
получены методом точного литья с помощью вакуумной литейной
установки УППФ-2 с последующей заливкой в многослойные оболочковые
формы. Проведена оценка склонности образцов из нового состава сплава к
образованию охрупчивающих фаз в состоянии после длительного
высокотемпературного
старения.
Применена
методика
по
вычислительной программе PHACOMP, которая была опробована ранее
на промышленных марках жаропрочных сплавов ЧС-70, ЧС-88У. Это
позволило значительно сократить временной период разработки нового
исследовательского сплава на базе марки ЧС104-ВИ, дополнительно
легированного танталом и рением с целью повышения прочности и
коррозионной стойкости, также ограничить объемы экспериментальных
исследований.
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Have been analyzed and experimentally confirmed by experimental and
analytically calculated methods the conditions for doping heat resisting nickel
alloys for parts of the GTE by refractory metals by tantalum and rhenium.
Model samples are obtained by precision casting with the help of a vacuum
casting unit UPPF-2 with subsequent pouring into multilayered molds. An
estimation of the tendency of samples from the new alloy composition to the
formation of embrittlement phases in the state after long-term high-temperature
aging is carried out. Applied methodology for the calculated program
PHACOMP, which was tested earlier on industrial brands of heat-resisting
alloys ChS-70, ChS-88U. This allowed to significantly reduce the time period of
the development of a new test alloy based on the brand ChS104-VІ, additionally
doped with tantalum and rhenium to increase strength and corrosion resistance,
and limit the scope of experimental research.
Застосування розрахункових методик та спеціальних комп‘ютерних
програм, в тому числі з метою оцінювання фазово-структурної
стабільності нових жароміцних сплавів у процесі довготривалої
експлуатації в умовах впливу високих температур та навантажень, дає
змогу прогнозування рівня експлуатаційних характеристик деталей при
встановленні конкретних чисельних співвідношень інгредієнтів основного
та додаткового легуючого комплексу сплавів. З метою оптимізації нового
легуючого комплексу на базі серійної марки ЧС-104ВІ, який розроблено
для отримання литих лопаток стаціонарних та транспортних газотурбінних
установок (ГТУ), автори додають перспективні з точки зору підвищення
показників міцності та корозійної стійкості тугоплавкі метали (ТМ) тантал
та реній під час виплавляння шихтових заготовок у вакуумному ливарному
агрегаті УППФ-2 (виробництво Росії, м. Ржев).
Слід зазначити, що використаний авторами відомий обчислюваний
метод PHACOMP та модернізовані в останні роки комп‘ютерні програми
для його застосування, базується на практичному використанні відомого
факту: в жароміцних сплавах, що дисперсійно зміцнюються, під час
експлуатації (старіння) може спостерігатися утворення в аустенітній
матриці окрихчуючих фаз, так званих топологічно щільноупакованих
інтерметалідів (найчастіше ζ-фаза – (Cr, Mo)x∙(Ni, Co)y, що може призвести
до значного скорочення терміну використання деталей [1, 2]. Можливість
утворення цих небажаних виділень може спостерігатися у сплавах складу,
що характеризуються певними значеннями сумарної концентрації
електронних вакансій NVі (число незаповнених електронних станів у
кожного з інгредієнтів сплаву). Суть методу полягає в розрахунку
фазового складу γ-матриці сплаву, що визначається після довготривалої
(500-5000 год. і більше) роботи матеріалу в умовах експлуатації і
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обчисленні для цього складу значення середнього числа електронних
вакансій NVср. При розрахунку приймають, що кожний елемент, який
входить в аустенітну матрицю, характеризується своїм постійним
значенням NVі, а NVср є лінійною функцією складу матриці. Вважають, що
якщо значення нерівності NVкр – NVср < 0, тобто від‘ємне, то сплав даного
складу схильний до утворення ζ-фази.
Авторами даної статті виконана спроба застосування вищенаведеного
розрахункового методу для оптимізації складу та властивостей
розроблюваних сумісно з ДП НВКГ ―Зоря‖-―Машпроект‖, м. Миколаїв,
високохромистих сплавів на нікелевій основі типу ХН57КВТЮМБЛ. В
роботі представлені дослідження, які проводили на серійному
жароміцному сплаві на базі марки ЧС-104, що має наступний хімічний
склад основного легуючого комплексу %, мас: 0,10 С; 21,0 Cr; 11,0 Со; 2,5
А1; 3,5 Тi; 0,015 B; 0,03 Y; 0,03 Zr; основа – Ni. Для підвищення
експлуатаційних характеристик цей сплав легували додатковим
комплексом елементів, концентрацію яких змінювали в межах, % мас.: Мо
(0,20-0,60), W (2,0-5,0), Nb (0,10-0,40), Та (1,0-3,0), Re (1,0-3,0). Сплав
призначено для експлуатації в якості деталей ГТУ як в рівновісному стані,
так і після спрямованої кристалізації. Для проведення випробувань
виплавляли декілька модельних сплавів, близьких за складом до фазової
межі γ/γ'+ζ, тобто з граничним легуванням такою кількістю тугоплавких
елементів, при якій можливо утворення окрихчуючих фаз [3].
Для виплавляння модельних сплавів було використано такі чисті
вихідні матеріали: нікель катодний, кобальт К0 та К1, алюміній, молібден,
титан. Кобальт та алюміній були у вигляді чушок, молібден – прутків,
нікель та титан – листів.
Обов‘язково враховувалась можливість випаровування окремих
елементів, яке оцінювалось за результатами попередніх досліджень.
Виплавляння циліндричних шихтових заготовок сплавів (10 кг,
діаметр 90 мм) та отримання литих зразків для вимірювання фізикомеханічних характеристик проводилось у вакуумно-індукційній печі
УППФ-2. В ході проведення технологічного процесу реєструвались такі
параметри:
- загальна маса завалки та її окремих компонентів (до 10-15 кг);
- час плавлення та окремих його періодів, таких як прогрів шихти, її
розплавлення;
- тиск залишкових газів в плавильній камері;
- температура розплаву перед зливом його з тиглю (1560 °С);
- температура нагріву форми перед заливанням її розплавом (900 °С);
- тривалість зливання розплаву у форму;
- маса розплаву, що зливається з тигля;
- витрата і температура охолоджуючої води, в тому числі тигля –
окремо.
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Окрім перерахованих параметрів періодично фіксували масу
конденсату, що осаджується на стінках вакуумної камери, екранах,
ливарній оснастці та інших елементах конструкцій в плавильній камері.
Температуру розплаву в тиглі перед зливом його в ливарну форму
вимірювали термопарою занурення ВР 5/20.
Коректність оцінки схильності сплавів до ζ-утворення по
розрахунковим параметрам NV перевіряли експериментально методами
аналітичної хімії, металографії, рентгеноструктурного фазового аналізу,
МРСА. Проводили порівняння результатів розрахунків по модельним
сплавам з експериментальними даними для марочних складів. У модельні
сплави вводили сумарно (ΣТМ) максимальну, середню і мінімальну
кількість всіх тугоплавких металів (хром + вольфрам + молібден, %, мас.) –
за Технічними умовами для основного марочного сплаву з додаванням
танталу і ренію (1-3,%, мас.)для визначення їх граничної кількості.
Досліджували структурні особливості та механічні властивості литих
зразків, термооброблених згідно режимів директивних документів та після
старіння на базі 1000 годин при Т = 850 °С і Т = 900 °С під навантаженням
і без нього, і на базі 100 годин при Т = 900 °С під навантаженням. Таким
чином вивчали кінетику утворення окрихчуючих щільноупакованих фаз
(ЩУ-фази), для різного рівня легування тугоплавкими металами сплаву
оптимізованого складу з метою визначення «безпечних», з точки зору
виділення крихких фаз, інтервалів їх введення. Встановлено, що в процесі
високотемпературного старіння у сплавів з високою кількістю тугоплавких
елементів можливе утворення в них крихких ЩУ-фаз, таких як ζ-фаза.
Такого типу фази виділяються у вигляді пластин і значно знижують
пластичність та опір сплавів до руйнування при високій температурі.
Фазові перетворення, що відбуваються у литому та термообробленому
сплавах після їх тривалого старіння (500, 1000 год.) при температурі 850 °С
і 900 °С представлено в таблицях 1, 2. В структурі зразків плавок, які
мають розрахункові параметри ΔNV < 0, після 1000 годин старіння ζ-фази
не спостерігалося. Результати показали хорошу кореляцію між
експериментальними та розрахунковими методами дослідження: при
збільшенні ΔNV до додатних значень утворення ζ-фази відбувалося при
старінні за менший час і в більшій кількості (таблиця 3).
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Таблиця 1 Фазовий склад модельних сплавів після старіння при
температурі 850 °С
Загальний вміст
Час
елементів у сплаві,%,
старіння,
мас.
год.
ΣCr+Mo+W+Nb+Re+Та
Мінімальний вміст
500
ΣТМ = 24,4
1000
Середня концентрація
ΣТМ = 28,15

500
1000

Максимальний вміст
ΣТМ = 32,0

500
1000

Фазовий склад сплаву
в литому та
термообробленому
станах
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза

Кількість фаз
у сплаві, %,
мас.
γ'
ζ
42,7
43,5
42,8
43,8
44,8
2,6
45,0
43,5
4,6
44,0
4,5
42,8
4,6
44,2
4,8
46,2
5,2
45,8
5,8

Таблиця 2 Фазовий склад модельних сплавів після старіння при
температурі 900 °С
Загальний вміст
Час
тугоплавких елементів старіння,
у сплаві, %, мас.
год.
ΣCr+Mo+W+Nb+Re+Та

Фазовий склад сплаву
в литому та
термообробленому
станах

Мінімальний вміст
ΣТМ = 24,4

γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', МС, М23С6, ζ-фаза
γ', ζ, МС, М23С6, ζфаза

500
1000

Середня концентрація
ΣТМ = 28,15

500
1000

Максимальний вміст
ΣТМ = 32,0

500
1000
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Кількість фаз
у сплаві, %,
мас.
γ'
ζ
42,5
44,5
49,3
48,8
47,8
44,0
46,5
47,4
49,8
48,2
46,2
48,0

4,9
5,7
4,8
5,2
5,8
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Таблиця 3 Структурні параметри модельних сплавів і розрахункові
значення їх електронних вакансій
Модель
ні
сплави,
%, мас.

Об‘єм
на
частка
γ΄фази,
%, мас.

Парамет
ри
гратки,
аγ,
ангстрем

Парамет
ри
гратки,
аγ΄,
ангстрем

Різниця
параметрів
аγ - аγ΄,
ангстрем

Середня
кількість
електрон
них
вакансій
NVср.

Критична
кількість
електрон
них
вакансій
NVкр

Різниця
кількості
електрон
них
вакансій
ΔNV

ΣТМ =
32,0
ΣТМ =
28,15
ΣТМ =
24,4
ЧС104ВІ
марочн
ий

47,1

3,5900

3,5938

-0,0038

2,386

2,351

0,034

44,5

3,5810

3,5930

-0,0120

2,304

2,361

-0,058

42,7

3,5832

3,5931

-0,0099

2,352

2,371

-0,018

30,9

3,5752

3,5909

-0,0157

2,301

2,414

-0,113

Таким чином, експериментально та аналітично розрахунковими
методами проаналізовані та експериментально підтверджені умови
граничного рівня легування танталом та ренієм (по верхньому і нижньому
рівню) і проведена оцінка схильності твердих розчинів модельних сплавів
до утворення ζ-фази в стані після довготривалого високотемпературного
старіння (Т = 850, 900 °С, 500-1000 год.).
При розробленні нових сплавів обов‘язково враховуються вимоги
високотемпературної корозійної стійкості в продуктах згоряння важкого
або дизельного палива (стендові лабораторні випробування), солей
морської води (лабораторні випробування в разі транспортних суднових
ГТД), на яку впливають такі параметри, як кількість γ΄- фази, вміст хрому в
матриці, відношення кількості титану до алюмінію. Корозійну стійкість
модельних сплавів (швидкість корозії, тобто втрату маси зразків,
мг/м2∙год.) у розплаві солей 75 % Na2SО4 + 25 % NaCl визначали при
температурі 900 °С, час η = 100 годин тигельним методом.
В якості вогнетривких матеріалів для виготовлення багатошарових
оболонкових форм для отримання дослідних зразків та деталей
використовували комплексно модифікований корунд, а для стрижнів –
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корунд, плавлений кварц, які зміцнювали комплексами модифікаторів –
дисперсних порошків алюмінію, кремнію, бору [4].
Для визначення фізико-механічних, вогнетривких характеристик і
хімічного складу сплавів та керамічних матеріалів використовували
стандартні методики та статистичну обробку результатів експерименту.
Для сплаву з гарантовано «безпечним» вмістом ТМ (ΣТМ < 30 %,
мас.), з урахуванням технологічно обумовленого інтервалу для кожного з
елементів, визначені фізико-механічні властивості при кімнатних і високих
температурах, в тому числі тривала міцність в литому і термообробленому
станах, досліджені корозійні характеристики оптимального складу, %: 0,10
С; 20,0 Cr; 11,0 Со; 2,5 Al; 3,5 Ті; 0,015 B; 0,03 Y; 0,03 Zr; 0,40 Мо; 3,5 W;
0,25 Nb; 3,0 Та; 3,0 Re; основа – Ni (таблиця 4).
Таблиця 4 Фізико-механічні характеристики розробленого сплаву
Найменування
Температура випробування, °С
властивостей
20
700
800
900
950
Границя
920-1050 890-990 840-920 640-750
міцності, МПа 900-980 890-960 930-960 610-690 460-470
Відносне
4-7
3-8
4-10
9-16
подовження, %
2-3
2-2,5
3,5-4,5
2-8
13-18
Жароміцність
за 100 год,
690
410
210
МПа
Швидкість
корозії Vq,
0,16
0,21
0,42
2
мг/м ∙ год

Примі
тка
l = 5d
l = 10d
l = 5d
l = 10d
-

-

Висновок. При застосуванні в представленій роботі розрахункової
методики за спеціальною комп‘ютерною програмою РНАСОМР, необхідно
враховувати дані про тип і склад фаз, що утворюються у соплових або
робочих лопатках у процесі старіння під час роботи двигунів.
Характеристики фазово-структурного стану сплаву при різних
температурних режимах та рівному навантаженні, засновані на результатах
фізико-хімічного фазового аналізу і структурних дослідженнях зразків
деталей.
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Таким чином, методика, яка була опробувана раніше на промислових
марках жароміцних сплавів ЧС-70, ЧС-88У, дала змогу значно скоротити
часовий період розробки нового дослідного сплаву на базі марки ЧС104ВІ, додатково легованого танталом та ренієм, також значно обмежити
необхідні обсяги експериментальних досліджень. За результатами
співставлення
експериментально
отриманих
короткочасних
і
довготривалих властивостей міцності, корозійної стійкості з їх
розрахованими
за
комп‘ютерною
методикою
аналогічними
характеристиками, вибрані оптимальні значення кількісного складу
інгредієнтів сплаву, що забезпечило регламентований, а для деяких
характеристик, збільшений рівень характеристик.
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УДК 669.1574292:620.178
РОЛЬ ОСТАТОЧНОГО МЕТАСТАБИЛЬБНОГО АУСТЕНИТА В
ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ВЫСОКОРОЧНОГО ЧУГУНА

Л.С. Малинов, И.Е. Малышева,
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г.
Мариуполь
Наведено результати досліджень, що показують важливу роль в
підвищення зносостійкості високоміцного чавуну ВЧ500-7 отримання в
його багатофазної структурі поряд з іншими складовими
(мартенситом, нижнім бейнітом, графітом.) метастабильного
залишкового аустеніту.
Приведены результаты исследований, показывающие важную роль
в повышения износостойкости высокопрочного чугуна ВЧ500-7
получения в его многофазной структуре наряду с другими
составляющими (мартенситом, нижним бейнитом, графитом.)
метастабильного остаточного аустенита.
The results of studies showing an important role in improving the wear
resistance of high-strength cast iron HF500-7 in its multiphase structure
along with other components (martensite, lower bainite, graphite) of
metastable residual austenite are given
Введение
В последние годы особенно большое внимание уделяется
исследованию свойств высокопрочного чугуна после изотермической
закалки, поскольку они существенно возрастают после ее проведения. Это
наиболее часто в литературе объясняют получением у него структуры
нижнего бейнита. Однако, после изотермической закалки высокопрочного
чугуна также, как и после аналогичной закалки сталей, недостаточное
внимание уделяется влиянию на износостойкость количества и
стабильности остаточного аустенита, присутствующего в его многофазной
структуре. Во многих работах роль метастабильного
остаточного
аустенита, присутствующего наряду с бейнитом и графитом, вообще не
рассматривается. Между тем, в работах [1-8] показано его большое
влияние на износостойкость сплавов различных структурных классов и
назначения.
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Постановка задачи исследований
Изучить влияние остаточного метастабильного аустенита на
износостойкость чугуна ВЧ500-7 при абразивном, ударно-абразивном
воздействии, а также при сухом трении.
Методика проведения экспериментов
Изотермическую закалку проводили с нагревом на 850-950 оС,
охлаждением в расплаве солей типового состава при 250, 300 и 350 оС и
выдержкой продолжительностью от 20 до 90 мин (в ряде случаев при 200500 оС
и
выдержке
1 ч).
Использовали
дюрометрический,
металлографический, рентгеновский методы исследования, определяли
износостойкость при абразивном, ударно-абразивном воздействиях и
сухом трении качения.
Результаты исследований
Рассмотрим влияние режимов изотермической закалки на количество
в структуре исследованного чугуна остаточного аустенита. Температура
аустенитизации составляла 850 оС. При этом, чем выше температура
изотермы в выбранном интервале, тем больше в структуре содержится
остаточного аустенита при одной и той же выдержке. Например, после
20 мин при 250, 300 и 350 оС его образуется соответственно 28, 34 и 37 %.
Напротив, увеличение продолжительности изотермической выдержки
приводит к возрастанию доли бейнита и уменьшению количества
остаточного аустенита в структуре. После 90 мин при тех же температурах
оно составляет 5, 10 и 15 %. По мере увеличения продолжительности
изотермической выдержки в выбранном временном интервале при
постоянной температуре твердость чугуна возрастает, а при повышении
температуры изотермы – снижается. Абразивная износостойкость
изменяется в противоположном направлении
Таблица 1 Влияние режимов изотермической закалки на количество
остаточного аустенита, твердость, абразивную и ударно-абразивную
износостойкость чугуна ВЧ500-7 (эталон – отожженная сталь 45).
t, оС.

250

300

350

, мин

ост, %

HRC

абразивная

20
60
90
20
60
90
20
60
90

28
15
5
34
22
10
37
28
15

38
42
43
35
38
40
33
35
37

3,00
2,30
2,00
3,75
2,80
2,50
4,80
3,40
2,90
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И
ударноабразивная

1,73
2,70
3,00
1,14
1,90
2,20
0,79
1,30
1,57
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Наиболее высокий ее уровень достигнут после изотермической
закалки при 350 оС и выдержки 20 мин, а наименьший - при 250 С, 90 мин
У высокопрочного чугуна наибольшее сопротивление абразивному
изнашиванию имеет место, когда в структуре присутствует большое
количество остаточного метастабильного аустенита (37 %), имеющего
малую стабильность и почти полностью превращающегося в мартенсит
деформации. Ударно-абразивная износостойкость в отличие от абразивной
возрастает по мере увеличения изотермической выдержки. Она
наибольшая после 90 мин при каждой температуре изотермы, особенно
при 250 оС (табл. 1). Для изучения возможности повышения абразивной и
ударно-абразивной износостойкости чугуна ВЧ500-7 за счет получения в
структуре метастабильного аустенита проводились также обычная закалка
от 850, 900 и 950 оС и низкий отпуск при 180 оС, 1 ч. Такую
термообработку значительно проще осуществить в промышленных
условиях, т.к. не требуется соляной ванны, необходимой для
изотермической закалки. Установлено, что с увеличением температуры
нагрева под закалку с 850 до 950 оС (время выдержки 2 мин/мм)
количество остаточного аустенита (ост) и прирост мартенсита деформации
(a) на изнашиваемой поверхности чугуна увеличиваются, твердость
снижается (табл. 2), а абразивная износостойкость возрастает (рис.1, а).
Однако это же снижает ударно-абразивную износостойкость (рис.1, б).
Повышение абразивной износостойкости при увеличении температуры
нагрева под закалку обусловлено тем, что образовавшийся аустенит
обладает все меньшей стабильностью по отношению к деформационному
мартенситному превращению и под воздействием абразивных частиц
интенсивно превращается в мартенсит деформации, о чем свидетельствуют
данные рентгеноструктурного анализа. Однако этот фактор, как уже
отмечалось выше, снижает ударно-абразивную износостойкость,
поскольку при большой интенсивности ударного воздействия абразивных
частиц для увеличения сопротивления разрушению требуется повышенная
стабильность аустенита.
Таблица 2 Влияние температуры нагрева под закалку на твердость,
количество остаточного аустенита и прирост мартенсита деформации при
абразивном изнашивании чугуна ВЧ500-7
t, оС оС
850
900
950

HRC
53
62
50
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ост, %
14
23
35

a, %
10
15
19
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Кроме того, отрицательное влияние оказывает рост зерна и
повышенное содержание углерода в мартенсите, вызывающие
охрупчивание. Приведенные данные показывают, что для повышения
абразивной и ударно-абразивной износостойкости чугуна ВЧ500-7 следует
за счет режимов термообработки управлять количеством и стабильностью
остаточного аустенита.
и

4

3

3.5
2
3
1
2.5
1

2

2

3

1.5
а

б

Рис. 1 Влияние температуры нагрева под закалку (отпуск 180 оС 1 ч) на
абразивную (а) и ударно-абразивную (б) износостойкость чугуна ВЧ500-7:
1 - 850 оС; 2 – 900 оС; 3 – 950 оС.
В работе исследовано влияния изотермической закалки
(аустенитизация при 850 оС) при различных температурах изотермы (200500 оС) на износостойкость чугуна ВЧ500-7 при сухом трении качения по
схеме ролик-ролик. Сухое трение возникает в парах трения, в которых
взаимодействуют сопряженные детали, например в подшипниках,
зубчатых передачах. Причина изнашивания сопряженных деталей – работа
сил трения. Под действием этих сил происходит многократное
деформирование участков контактной поверхности, их упрочнение,
разупрочнение, изменение структуры, развитие процессов усталости,
окисления и разрушения. Полученные данные позволяют заключить, что
изотермическая закалка повышает износостойкость, когда может быть
получено определенное количество аустенита и реализуется возможность
его превращения в мартенсит с определенной интенсивностью. Это
согласуется с данными работ [6-10] по влиянию метастабильного
остаточного аустенита на износостойкость сталей и белых чугунов.
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Максимум износостойкости чугуна ВЧ500-7 при сухом трении качения
наблюдается после изотермической закалки с 850 оС и выдержки при
300 оС, 1 ч (табл. 3). При этом наряду с нижним бейнитом в структуре
присутствует 25 % остаточного аустенита, а количество мартенсита,
образовавшегося на изнашиваемой поверхности в процессе испытаний,
составляет 10 %.
Таблица 3 Влияние температуры изотермической выдержки в
течение 1 ч (аустенитизация при 850 оС, 20 мин) на твердость, количество
остаточного аустенита, мартенсита деформации и относительную
износостойкость* чугуна ВЧ500-7 при сухом трении по схеме роликролик.
Температура
изотермы, оС

HRC

ост,
%

a,%

И

200
300
400
500

59
53
45
38

10
25
18
-

3
10
5
-

1,0
1,6
1,3
0,5

* За эталон принята износостойкость чугуна ВЧ500-7 после закалки с 850°оС и
отпуска при 180 оС 1 ч.

Приведенные данные показывают, что изотермическая закалка по
оптимальному режиму может быть эффективным средством повышения
износостойкости высокопрочного чугуна при сухом трении качения
вследствие получения многофазной структуры с определенным для
конкретных условий нагружения количеством и степенью стабильности
аустенита по отношению к образованию мартенсита деформации.
Выводы
1.Метасабильній аустенит наряду с бейнитом и мартенситом отпуска
значительно повышает износостойкость исследованного высокопрочного
чугуна, если его количество и степень стабильности оптимизированы
применительно к конкретным условиям изнашивания.

300

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

2. Режимами термообработки следует управлять количеством и
степень стабильности остаточного аустенита в многофазной структуре
высокопрочного чугуна.
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УДК 669.15.74-194:621.785.52
ПОЛУЧЕНИЕ ХОРОШЕГО КОМПЛЕКСА
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ У СТАЛЕЙ 30ХГСА И 38ХС
ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ ИЗ
МЕЖКРИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА ТЕМПЕРАТУР
ПО НОВОМУ СПОСОБУ
Л.С. Малинов, Д.В. Бурова
ГВУЗ Приазовский государственный технический университет,
г. Мариуполь
Показано, що при раціональних режимах ізотермічного загартування
з межкрітіческого інтервалу температур по новому способу, без
застосування розплаву, солей у сталей 30ХГСА і 38ХС може бути
отримано поєднання механічних властивостей, що не досяжне після
поліпшення, яке зазвичай застосовується. Це є наслідком отримання
багатофазної структури з метастабільним аустенітом
Показано, что при рациональных режимах изотермической закалки
из межкритического интервала температур по новому способу без
применения расплава солей у сталей 30ХГСА и 38ХС может быть
обеспечено сочетание механических свойств, не достижимое после
обычно применяемого улучшения. Это является следствием получения
многофазной структуры с метастабильным аустенитом.
It is shown that with rational modes of isothermal quenching from the
intercritical temperature range using the new method without the use of molten
salts in steels 30HGSA and 38HS, a combination of mechanical properties can
be obtained, which is not achievable after the commonly used improvement. This
is a consequence of obtaining a multiphase structure with metastable austenite.
Введение
Одним из способов термообработки, позволяющим получить
многофазную структуру, является изотермическая закалка. В работе [1]
предложена изотермическая закалка стали 37ГС из межкритического
интервала температур (МКИТ). Показано, что у нее может быть получена
повышенная пластичность при умеренных прочностных свойств. Однако
влияние такая закалка для других сталей. Обычно изотермическая закалка
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проводится в расплаве неэкологичных солей или щелочей. Их
приобретение, утилизация, защита от вредных испарений, промывка
деталей от солей и щелочей требует дополнительных затрат. В связи с
этим актуальной задачей является изучение возможности проведения
изотермической закалки без использования расплавов солей или щелочей.
Такой способ был предложен в работе [2]. Он включал полную или
неполную аустенитизацию, охлаждение в воде до заданной температуры,
изотермическую выдержку при этой температуре в печи, последующее
охлаждение на воздухе, а также предусматривал дополнительный нагрев в
аустенитную область после выдержки в МКИТ.
Постановка задачи исследований
В работе ставилась задача изучить влияние режимов изотермической
закалки по новому способу с нагревом в МКИТ на структуру и свойства
сталей 30ХГСА и 38ХС, для получения у них повышенного уровня
механических свойств, поскольку соответствующие данные в литературе
отсутствуют.
Методика проведения экспериментов
Проводили дюрометрические, металлографические исследования,
испытания механических свойств, рентгеновским методом определяли
фазовый состав
Результаты исследований
Химический состав исследованных сталей приведен в табл. 1
Таблица 1 Химический состав исследованных сталей
Марка стали
30ХГСА
38ХС

Содержание элементов, масс %
С
Si
Mn Cr
Ni
P
S
Cu
0,33 0,92 0,96 0,96 0,05 0,012 0,014 0,05
0,40 1,28 0,39 1,38 0,23 0,024 0,017 0,15

Стали 30ХГСА и 38ХС имеют, соответственно, следующие
критические точки: Ас1 760 оС, Ас3 830 оС и 763 оС, 810 оС.
Рассмотрим влияние изотермической закалки стали 30ХГСА.по
новому способу из МКИТ (790 оС) и аустенитной области (880 оС, 10 мин)
на ее микроструктуру и механические свойства.
Микроструктура стали 30ХГСА после изотермической закалки по
режиму: нагрев на 790 oС, 30 мин, охлаждение до 350 oС, выдержка 60 мин,
охлаждение на воздухе приведена на рис.1. Она включает, нижний бейнит
(основа), феррит (~15%) и аустенит (~15%). Появление последнего связано
с тем, что при выдержке в МКИТ происходит обогащение аустенита
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углеродом и марганцем. Кроме того, при образовании бейнита происходит
оттеснение углерода в прилегающие участки аустенита, что повышает его
стабильность и позволяет ему сохраниться при комнатной температуре.

Рис.1. Микроструктура стали 30ХГСА после изотермической закалки
из МКИТ: нагрев на 790 оС, выдержка 30 мин, охлаждение до 300 оС,
выдержка 60 мин, охлаждение на воздухе, ×500.
Электронномикроскопические исследования показали, нижний
бейнит имеет реечное строение с малой плотностью дислокаций внутри
реек по сравнению с реечным мартенситом. По оценке, приведенной в
работе [3], плотность дислокаций в таком бейните составляет
(5-10)1013м-2. Это должно обеспечить их высокую подвижность при
нагружении и, соответственно, пластичность стали. Повышенная
плотность дислокаций наблюдается по границам реек бейнита (рис. 2),
которые служат барьерами на пути дислокаций, что должно повышать
прочностные свойства. В темнопольном отражении обнаруживается
остаточный аустенит.
A
Б

а
б
Рис. 2. Электронномикроскопическая структура стали 30ХГСА после
изотермической закалки нагрев на 790 oС, 30 мин, охлаждение до 350 oС,
выдержка 60 мин, охлаждение на воздухе, х 15000:
а - в светлопольном отражении; б - в темнопольном отражении.
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После изотермической закалки из МКИТ (нагрев на 790 oС, 30 мин,
охлаждение до 300 oС, выдержка 60 мин, охлаждение на воздухе)
прочностные свойства стали лишь несколько ниже их уровня после такой
же изотермической закалки из аустенитной области (880 oС, 10 мин), а
пластичность и ударная вязкость выше (табл. 2, 2 и 2, 1). Особенно
высокая пластичность ( = 25 %,y = 67 %) и ударная вязкость
(КСU = 1,8 МДж/м2) получены при умеренной прочности после
изотермической закалки из МКИТ (790 oС, 60 мин) в случае
изотермической выдержки при 350 oС, 60 мин (табл.2, 3).
Таблица 2 Механические свойства стали 30ХГСА после различных
режимов изотермической закалки
Термическая обработка
1. Нагр. 880 oС, выдерж. 10 мин,
охл. в воде до 300 оС, из. выдерж.
60 мин, охл. на воздухе
2. Нагр. 790 оС, выдерж. 30 мин,
охл. в воде до 300 оС, из. выдерж.
60 мин, охл. на воздухе
3. Нагр. 790 оС, выдерж. 30 мин,
охл. в воде до 350 oС, из. выдерж.
60 мин, охл. на воздухе
4. Нагр. 790 оС, выдерж.60 мин,
нагр. 880 оС, выдерж. 3 мин, охл.
в воде до 300 oС, из. выдерж.60
мин, охл. на воздухе

0,2,
МПа

Механические свойства
КСU,
в,
,% y,%
МДж/м2
МПа

1195

1290

14

47

0,8

1150

1270

21

63

1,0

1030

1160

25

67

1,8

1210

1310

16

59

1,5

Согласно данным рентгеновского анализа, количество остаточного
аустенита после изотермической закалки по этому режиму составило
~25 %. При нагружении в процессе испытаний образца на растяжение
остаточный аустенит претерпевает динамическое деформационное
мартенситное превращение (ДДМП), и в участке вблизи зоны разрушения
он отсутствует. Следствием этого является ПНП-эффект, вызывающий
повышение пластичности и ударной вязкости [1]. Не исключено, что их
увеличению также способствует повышенная пластичность самого бейнита
и присутствие в структуре ~15 % феррита, равномерно распределенного в
структуре в виде зерен размером 10-20·10-6 м, очищенного от углерода и
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азота, перешедших в аустенит при выдержке в МКИТ. Такая высокая
пластичность и ударная вязкость у стали 30ХГСА не достигаются обычно
применяемым улучшением. Необходимым условием их получения
является создание многофазной микронеоднородной структуры,
сочетающей нижний бейнит, феррит и остаточный метастабильнй аустенит
при оптимальных их соотношениях. Применение изотермической закалки
с предварительной выдержкой в МКИТ и последующей кратковременной
аустенитизацией, сохраняющей неоднородность химического состава,
аустенита, полученную при выдержке в МКИТ, а также исключение
феррита из структуры стали после закалки, позволило получить
повышенные прочностные свойства, пластичность и ударную вязкость
(табл. 2, 4). Эти свойства значительно превышают их уровень после
улучшения. Такая термообработка дает возможность дополнительно
измельчить зерно, сохранить в структуре метастабильный аустенит и
исключить из структуры феррит. Следует отметить, что, изменяя режимы
изотермической закалки стали 30ХГСА, можно в широких пределах
изменять соотношение структурных составляющих и, соответственно,
механические свойства стали.
.Данные, подтверждающие достижение после изотермической закалки
с нагревом в МКИТ повышенной пластичности и ударной вязкости по
сравнению с улучшением по типовому режиму, также получены для стали
38ХС( табл. 3).
Таблица 3 Механические свойства стали 38ХС после улучшения по
типовому режиму и изотермической закалки из МКИТ
Режим термообработки
1. Нагар. 900 оС, выдерж. 10
мин, охл. в масле, отп. 500 оС,
60 мин, охл. в масле.
2. Нагр. 780 оС, выдерж. 60
мин, охл. в воде до 350 оС, из.
выдерж. 30 мин, охл. на возд.
3. Нагр. 790 оС, выдерж. 60
мин, нагр. 900 оС, выдерж. 3
мин, охл. в воде до 350 оС, из.
выдерж. 30 мин, охл. на возд.

0,2,
МПа

Механические свойства
KCU,
В,
y,
,%
МПа
% МДж/м2

839

1070

10

45

0,7

900

1070

21

60

1,3

1240

1490

15

55

1,1
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Полученные результаты показывают, что при сопоставимых
значениях прочностных свойств после улучшения и изотермической
закалки из МКИТ по рациональному режиму, вторая обработка по
сравнению с первой позволяет получить в два раза большее относительное
удлинение при более высоких значениях относительного поперечного
сужения и ударной вязкости. В том случае, когда улучшение при
повышенных температурах отпуска (600-650 oС) обеспечивает столь
высокпластичность, как изотермическая закалка из МКИТ, предел
текучести рассматриваемых сталей не превышает 500 МПа.
Количественное соотношение структурных составляющих в стали 38ХС
после изотермической закалки из МКИТ, чтобы обеспечить у нее высокий
комплекс механических свойств, должно находиться в следующих
пределах: 15-20 % феррита, 10-15 % остаточного аустенита, остальное нижний бейнит. Это примерно соответствует тому, что наблюдалось у
стали 30ХГСА. В структуре может присутствовать небольшое количество
карбидов, не растворившихся при нагреве в МКИТ.
Значительное влияние на механические свойства после такой
термообработки оказывает остаточный аустенит, хотя его количество
сравнительно невелико. Важно подчеркнуть, что он метастабилен и при
испытаниях механических свойств превращается в мартенсит деформации.
В условиях нагружения, когда дислокационный механизм пластической
деформации исчерпан, она протекает за счет ДДМП. Согласно данным
рентгеноструктурного анализа в образце стали 38ХС до испытаний на
растяжение в структуре было 12 % остаточного аустенита, а в зоне
разрушения он не обнаружен, поскольку превратился в мартенсит
деформации. Важную роль играет развитая субструктура бейнита и
снижение его пересыщения углеродом, что достигается выбором
температуры и выдержки в бейнитном интервале. Для исследованных
сталей эти температуры составили 300-350 oС, а выдержки - 30-60 мин. Как
уже отмечалось, свой вклад в повышение пластичности вносит и феррит,
присутствующий в структуре. При нагреве в МКИТ и особенно после
дополнительной кратковременной аустенитизации у исследованных сталей
происходит измельчение зерна, что положительно влияет на повышение
комплекса механических свойств [4, 5].
Поскольку изотермическая закалка исследованных сталей с нагревом
в МКИТ позволяет получить такие механические свойства, которые не
могут быть достигнуты улучшением, ее целесообразно применить вместо
него с целью энергосбережения. При этом исключается проведение
высокого отпуска, а также использование дорогого и неэкологичного
масла, что обеспечивает новому способу термообработки большую
экономичность и экологичность.
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Выводы
1. Изотермическая закалка исследованных сталей по новому способу с
нагревом и выдержкой в МКИТ, охлаждением в воде до заданной
температуры, выдержкой в печи при ней с последующим охлаждением на
воздухе позволяет получить многофазную структуру с метастабильным
аустенитом и комплекс механических свойств, не достижимый после
улучшения по типовому режиму.
2. Кратковременная аустенитизация после выдержки в МКИТ перед
охлаждением до температуры изотермы позволяет получить наиболее
высокий уровень прочностных свойств при сохранении повышенной
пластичности и ударной вязкости.
3. Изотермическая закалка по новому способу является экологически
чистой и ресурсо- и энергосберегающей, т. к. проводится без применения
расплавов солей, щелочей и дорогого пожароопасного масла, требует при
проведении аустенитизации меньше энергозатрат и полностью их
исключает на отпуск.
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УДК 621.793.275:669-154
ВПЛИВ ПОКРИТТІВ MeCrAlY НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ
Прилуцький М.І., Кривик О.В., Калина А.А.
Національний Технчний Університет України“Київський Політехнічний
Інститут” імені Ігоря Сікорського
Досліджено вплив покриттів сплаву
властивості жароміцних нікелевих сплавів.

MeCrAlY

на

механічні

The influence of condensed MeCrAlY coatings on mechanical properties
of heat-resistant nickel alloys.
Жароміцні сплави на нікелевій та кобальтовій основі (MeCrAlY)
використовуються для нанесення покриттів лопаток газотурбінних
установок [1-3]. В цих сплавах вміст ітрію повинен бути в межах 0,4-0,6%.
Ітрій має велику хімічну спорідненість до кисню. Тому при виплавці цих
сплавів необхідно вводити в розплав значну кількість ітрію. Для
зменшення витрати ітрію та підвищення чистоти сплаву по неметалевим
включенням були проведені дослідження рафінування сплавів на нікелевій
та кобальтовій основі. Розроблена технологія їх виплавки у вакуумній
індукційній печі, яка забезпечує високу якість цих сплавів [4]. Ця
технологія гарантує покращення засвоєння ітрію приблизно в 2 рази, що
дає значний економічний ефект та забезепечує зниження вмісту кисню і
азоту в 1,2-1,8 рази.
Майже усі дослідження дифузійних покриттів показали, що захисні
властивості збільшуються при підвищенні товщини шару. Покриття
MeCrAlY, в залежності від призначення виробу, мають товщину 50-250
мкм.
Було досліджено вплив покриття MeCrAlY на стійкість та
виносливість нікелевих сплавів ЖС6К та ЖС6У при високих
температурах. Покриття наносили на зразки електронно-променевим
випаровуванням сплавів MeCrAlY з подальшим конденсуванням парового
потоку в вакуумі. Температура зразків в процесі нанесення покриття в
межах 900-930С. Товщина шару напилення змінювалась з 60 до 150 мкм.
Після нанесення покриття зразки відпалювали в вакуумі при температурі
1020С для сплаву ЖС6У та 1050С для сплаву ЖС6К на протязі двох
годин.
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Міцність сплавів досліджували при високих температурах на
стандартних зразках діаметром 5мм та довжиною робочої частини 30мм.
До покриття, що наноситься для захисту деталей із жароміцних
нікелевих сплавів від високотемпературної газової корозії, ставиться
велика кількість вимог, одинією з яких є мінімальний вплив на опір
повзучості та витривалості захищаємих сплавів.
При нанесенні покриттів MeCrAlY на деталі електронно-променевим
випаровуванням та конденсацією в вакуумі механічні властивості основи
залежать в першу чергу від фізико-механічних властивостей самого
матеріалута геометричного відношення товщини покриття та основи.
Також вони злежать ід дифузійної взаємодії сплаву з покриттям в процесі
експлуатації.
Технологічність покриттів, як і їх жаростійкість, визначається в
першу чергу вмістом алюмінію, який створює в покриття MeCrAlY при
конденсації сплавів з‘єднання -фази на основі CoAl та NiAl. Для
інтерметалідів СoAl та NiAl, що мають об‘ємоцентровану кубічну гратку,
характерним є перехід від крихкого руйнування до в‘язкого. В
алюмінідних покриттях також присутній поріг крихкості. Температура
переходу від пластичного до крихкого стану змінюється в залежності від
вмісту алюмінію. Зменшення вмісту алюмінію від 32% до 25% в
дифузійних покриттях на основі NiAl зменшує границю крихкості з 870 до
540С.
В багатокомпонентних покриттях, структура яких складається
переважно з твердого розчину Me-Cr-Al та -фази, температура крихков‘язкого переходу дещо менша в порівнянні з дифузійним покриттям.
Покриття на деталі з жароміцних нікелевих сплавів допускають
граничну деформацію рівну 0,6%. Тому для конденсованих та інших видів
покриттів в якості границі крихко-в‘язкого переходу приймається
температура, при якій захисне покриття витримуватиме деформацію 0,6%
без будь-якого руйнування.
Таблиця 1. Сплави для нанесення захисних покриттів
Хімічний склад
Маркування
Co
Ni
Cr
Al
Fe
Y
NiCrAlY
2.0
81.08
2.3
14.0
0.2
0.42
CoCrAlY
64.11
0.4
23.0
12.0
0.15
0.34
NiCoCrAlY
26
39.07
22.5
12.0
0.15
0.28
Зменшення концентрації алюмінію в покритях CoCrAlY до 10%
зменшує температуру крихко-в'язкого переходу на 400-500С. Вакуумні
покриття NiCrAlY відрізняються більш високою пластичністю в областях
низьких температур ніж CoCrAlY.
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Таблиця 2. Механічні властивості сплаву ЖС6У
Тип
покриття

Без
покриття
CoCrAlY

Тдос,С

Товщина,
мкм

В,МПа

0,2,Мпа

%

900

-

860

820

3,8

975

125
620
560
11
150
1140
1030
5,6
CoCrAlY
20
110
1040
950
2,6
110
660
580
8,8
NiCrAlY
975
70
660
560
8,0
110
1000
920
3,2
NiCrAlY
20
70
990
940
1,2
В табл. 2 наведені приклди міцності сплаву ЖС6У з
багатокомпонентними покриттями, проаналізувавши котру, ми бачимо, що
покриття MeCrAlY не приводять до значної зміни механічних
властивостей нікелевих сплавів. Конденсовані покриття товщиною 70-120
мкм практично не зменшують час до руйнування, а ще погіршують
пластичність основи.
При збільшенні тривалості випробувань зразків сплаву ЖС6К з
різними покриттями були отримані близькі значення границь міцності.
Темп зниження витривалості зразків з покриттям МеCrAlY при тривалих
випробуваннях визначається стабільністю покриття, структурними та
фазовими змінами в дифузійній зоні. При цьому кращу стійкість сплавів
типу ЖС6К повинні забезпечити відносно пластичні вакуумні покриття на
основі нікелю або кобальт-нікель, в більшій мірі підвищуючи опір
термічній стійкості жароміцних нікелевих сплавів.
Таким чином, по даним випробувань зразків з відносно великим
поперечним перерізом, можна зробити висновок, що багатокомпонентні
покриття МеCrAlY товщиною 40-100 мкм практично не впливають на
тривалісь експлуатації жароміцних сплавів під напруженням при
температурі 900-975С.
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УДК621.791.92.042-418
УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА НАПЛАВКИ
ХИМИЧЕСКИМ И ФАЗОВЫМ СОСТАВАМИ НАПЛАВЛЕННОГО
ХРОМОМАРГАНЦЕВОГО МЕТАЛЛА, РАЗВИТИЕМ
ДЕФОРМАЦИОННОГО МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
В.Л. Малинов, ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина», г. Мариуполь
Визначено вплив параметрів режиму на хімічний і фазовий склад
хромомарганцевого металу, наплавленого порошковим дротом ППНп 14Х12Г12СТ під флюсом АН-60. Встановлено вплив динамічного
деформаційного
мартенситного
перетворення
аустеніту
на
зносостійкість наплавленого металу.
Определено влияние параметров режима наплавки на химический и
фазовый составы хромомарганцевого металла, наплавленного порошковой
проволокой ПП-Нп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60. Установлено влияние
динамического деформационного мартенситного превращения аустенита
на износостойкость наплавленного металла.
The influence of the regime parameters on the chemical and phase
composition of the chromo-manganese metal deposited with cored wire ППНп 14Х12Г12СТ under the flux of АН-60 is determined. The effect of dynamic
deformation martensitic transformation of austenite on the wear resistance of
the deposited metal is established.
Введение. Одной из основных тенденций создания материалов в ХХI
веке является получение метастабильной самоорганизующейся структуры,
способной «адаптироваться» под внешним воздействием. Это направление
находит все более широкое применение при создании наплавочных
материалов, обеспечивающих получение в структуре метастабильного
аустенита, который при нагружении в процессе изнашивания претерпевает
(ДДМП). При этом за счет диссипации и перераспределения энергии
внешнего воздействия на структурные и фазовые превращения в процессе
нагружения
обеспечивается
повышение
эксплуатационных
и
технологических свойств [1]. Максимальная износостойкость достигается,
когда в структуре содержится метастабильный аустенит, претерпевающий
ДДМП определенной для каждого конкретного случая интенсивности [2].
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Проблема повышения износостойкости наплавленного металла за счет
оптимизации химического и фазового составов, развития ДДМП
осложняется влиянием параметров наплавки и основного металла. Ее
решение применительно к различным видам и условиям изнашивания
является актуальной научной и практической задачей. В данной работе
изучалось влияние числа слоев и параметров режима наплавки
порошковой проволокой ППНп 14Х12Г12СТ [3] под флюсом АН-60 на
химический и фазовый составы, развитие ДДМП для повышения
износостойкости различных условиях нагружения.
Аустенит имеет компактную гранецентрированную решетку, что
обуславливает его высокую пластичность. В аустенитных сталях
деформация поверхностного слоя не приводит к образованию трещин и
отколов, а сопротивление изнашиванию достигается за счет упрочнения
[4]. Максимальная износостойкость достигается, когда в структуре
содержится метастабильный аустенит, претерпевающий мартенситные
превращения
определенной
для
каждого
конкретного
случая
интенсивности [5]. С точки зрения повышенной способности к
упрочнению и возможности реализовать мартенситные превращения
предпочтение следует отдавать хромомарганцевому аустениту (с ЭДУ
 40103 Дж/м2) [6].
Для деталей, работающих в условиях сухого трения, контактноусталостного нагружения, ударов применяют наплавочные материалы,
обеспечивающие получение наплавленного хромомарганцевого металла со
структурой
метастабильного
аустенита
(Нп-30Х10Г10Т,
ПЛНп 20Х10Г10Т). Обрабатываемость резанием аустенитных сталей
затруднена, но при низком содержании в них углерода она вполне
удовлетворительна [8]. Так наплавка деталей ППНп 14Х12Г12СТ
позволяет обеспечить высокое сопротивление изнашиванию при
удовлетворительной обрабатываемости резанием [8].
В процессе дуговой наплавки формируется общая ванны и происходит
смешивание расплавленных электродного металла, основного металла и
металла предыдущего валика. Соответственно, химический состав металла
шва определяется пропорционально долевому участию этих трех металлов.
При наплавке для любого элемента имеются потери за счет
частичного окисления, испарения и др., однако при наплавке под флюсом
может происходить и восстановление из элементов окислов (например, Si,
Mn). Развитие металлургических процессов, протекающих при наплавке,
определяется большим числом взаимосвязанных факторов: относительной
реакционной поверхностью, продолжительностью взаимодействия на
стадиях капли и ванны, соотношением взаимодействующих масс металла и
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шлака,
температурными
и
гидродинамическими
условиями,
определяющими массобмен и скорость реакции.
Для определения состава наплавленного металла используют
коэффициенты перехода (ki) - отношение содержания i-того элемента в
электроде и наплавленном металле. Коэффициенты перехода элементов
зависят от многих факторов: режима наплавки, концентрационных
соотношений элементов, выбранного флюса и др. [9].
Параметры режима наплавки могут варьироваться в пределах
рабочего диапазона, установленного для данного электродного материала.
При этом наплавка одного и того же материала с использованием разных
параметров режима приводит к изменениям как коэффициентов перехода
легирующих элементов, так и доли участия основного металла. Вследствие
этого химический состав и свойства наплавленного металла могут
существенно меняться.
Наплавку хромомарганцевого металла порошковой проволокой ППНп 14Х12Г12СТ применяют для повышения долговечности деталей,
работающих в условиях трения-скольжения, трения-качения и ударов (в
том числе при коррозионном воздействии), а также для буферных слоев
[10]. Металл, наплавленный ПП-Нп 14Х12Г12СТ, в 3-ем и последующих
слоях имеет аустенитную структуру, пластичен, обладает стойкостью к
образованию холодных трещин. С учетом этого при наплавке может
применяться высокоактивный высокомарганцевый высококремнистый
флюс (АН-60 или др.), обеспечивающий повышенную стойкостью к
образованию пор и экономичность, в сравнении с малоактивными
низкокремнистыми безмарганцовистыми флюсами (применяемыми
обычно при наплавке металла с 12-14 % Cr).
Постановка задач. Поскольку наибольшая износостойкость
наплавленного металла достигается при оптимальной интенсивности
развития ДДМП [2, 5], для обоснования рациональных параметров
наплавки ПП-Нп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60 деталей различного
назначения необходимо решить комплекс задач:
- определить влияние фазового состава и стабильности аустенита на
износостойкость в различных условиях;
- установить влияние параметров режима наплавки (силы тока,
напряжения дуги, скорости наплавки, вылета электрода) на химический и
фазовый составы наплавленного металла, развитие ДДМП;
- установить зависимости изменения химического и фазового составов
металла по мере увеличения числа наплавленных слоев, и их влияние на
износостойкость, а также оценить риск возникновения трещин в зоне
сплавления с основным металлом и в переходных слоях.
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Методика проведения экспериментов. В работе осуществляли
наплавку порошковой проволокой ППНп 14Х12Г12СТ Ø 3,6 мм с
использованием флюса АН-60 на пластины из стали Ст3пс толщиной 30
мм. Диаметр проволоки выбран с учетом ограничений параметров режима
наплавки (определяющих размер сварочной ванны, тепловложение и др.),
обусловленных конструктивными размерами наплавляемых деталей
(опорные ролики, цапфы сталеразливочных ковшей, плунжеры
гидропресса, крановые колеса и др.).
Наплавку опытных образцов выполняли на постоянном токе обратной
полярности на пластины толщиной 30 мм из стали Ст3пс. Химический
состав наплавленного металла определяли взятием стружки, а также
оптико-эмиссионным спектральным анализом, поверхности после
шлифования. Проводили металлографические и дюрометрические
исследования. Фазовый состав исследовали методом рентгенофазового
анализа с помощью дифрактометра ДРОН-3.
Долю проплавленного металла m определяли отношением площади
проплавления Fпр к общей площади валика F. Долю участия металла
предыдущего валика в последующем δ (зависит от относительного шага
наплавки) рассчитывали как отношение площади перекрытия валиков Fδ и
общей площади валика F.
Содержание i-того легирующего элемента Meni (мас. %) в n-ом
наплавленном слое определяется его содержаниями в наплавленном (Meнi)
и основном металле (Meоi), долей участия основного металла (m) и долей
участия предыдущего валика в последующем (δ) [9]:
n

 m 
Me n i  Me н i  ( Me н i  Meo i )  
 .
1  

(1)

При этом содержание элемента в наплавленном металле Meнi (мас. %)
определяется как произведение его исходного содержания в электродном
материале Meэi и коэффициента перехода ki (Meнi = ki · Meэi).
Исследовали влияние параметров наплавки на характеристики
плавления проводили взвешиванием электродного материала и пластины
до и после наплавки с погрешностью ≤ 1,0 г. Перед взвешиванием шлак
очищали.
В зависимости от параметров наплавки (силы тока, напряжения дуги,
скорости наплавки, вылета электрода) определяли [11]:
- коэффициенты перехода (ki);
- долю участия основного металла в наплавленном валике (m, %).
- коэффициенты наплавки (αн, г/А·ч) и потерь (ψ, %);
- параметры наплавленного валика: ширину (е, мм); глубину
проплавления (g, мм); высоту усиления (h, мм).
Испытания износостойкости осуществляли [12]:
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- в условиях сухого трения по схеме 5 - «колодка-ролик» (ролик
Ø70 мм из стали 55 твердостью 56 НRC; скорость вращения - 200 об/мин;
прижатие - грузом 8 кг);
- в условиях ударно-динамического воздействия дроби по схеме 8
(поток стальной литой дроби ДСЛ № 1 по ГОСТ 11964-81
транспортируемой сжатым воздухом: давление 0,5 Мпа; сопло Ø 16 мм;
угол атаки 60 град.).
Относительную износостойкость ε5 и ε8 определяли отношением
весовых потерь образца и эталона, изготовленного из отожженной стал
и 45 твердостью 220 НВ.
Результаты исследований. Влияние параметров режима наплавки
ПЛНп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60 исследовали при варьировании их
в диапазонах: I = 200400 А, U = 2733 В, V = 20-40 м/ч, L = 30-50 мм.
Формирование валика было хорошее, с плавным переходом к основному
металлу, поры и трещины отсутствовали.
Полученные значения наплавочных характеристик и параметров
наплавленного валика приведены в табл. 1.
Таблица 1 Влияние параметров режима наплавки ППНп 14Х12Г12СТ
на наплавочные характеристики
Наплавочные характеристики1
I, U, V, L,
№
αр,
αн,
ψ,
е,
g,
h, Fн, Fпр, m,
А B м/ч мм
г/А∙ч г/А∙ч % мм мм мм мм2 мм2 %
1 300 30 30 30 16,8 15,2 9,4 12,4 2,1 2,6 19,5 24,2 55
2 200
15,9 14,4 9,7 12,2 1,4 1,6 12,3 14,4 54
30 30 30
3 400
18,2 16,5 9,2 12,6 3,0 3,9 28,2 37,5 57
4
27
17,2 15,6 9,5 11,6 2,3 2,7 20,0 23,5 54
300
30 30
5
33
16,4 14,8 9,5 13,1 1,9 2,5 19,0 24,6 56
6
20
16,9 15,3 9,6 13,9 2,8 2,9 29,4 30,0 50
300 30
30
7
40
16,6 15,1 9,1 11,4 1,7 2,4 14,5 20,5 59
8
20 15,8 14,2 10,2 12,2 2,0 2,7 18,2 24,7 58
300 30 30
9
40 17,5 16,1 8,2 12,6 2,3 2,5 20,6 23,6 53
Примечание 1: Коэффициенты: расплавления - αр; наплавки – αн; потерь – ψ.
Ширина - е; глубина проплавления - g; высота усиления - h.
Площадь наплавки - Fн; площадь проплавления - Fпр.
Доля участия основного металла - m.

Установлено, что коэффициенты расплавления αр и наплавки αн
повышаются при увеличении силы тока, вылета электрода, уменьшении
напряжения дуги и скорости наплавки. Общие потери ψ снижаются при
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увеличении силы тока, вылета электрода, скорости наплавки и
уменьшении напряжения дуги. Доля участия основного металла m
возрастает при увеличении силы тока, скорости наплавки, напряжения
дуги и уменьшении вылета электрода.
При базовом режиме наплавки (I = 300 А, U = 30 В, V = 30 м/ч,
L = 40 мм) увеличение с относительного шага наплавки  от 0,6 до 0,7 и
0,8 снижает долю участия металла предыдущего валика δ, соответственно,
от 28,3 % до 18,3 % и 8,8 %.
Влияние параметров режима наплавки на содержание легирующих
элементов в металле 6 слоя (при минимальном участии основного
металла), показано на рис. 1.
На основании полученных данных рассчитаны значения
коэффициентов перехода легирующих элементов (ki) - табл. 2.
При наплавке под флюсом АН-60 изменение параметров режима
влияет противоположно на содержания Si, Mn и других легирующих
элементов (из-за высоких содержаний во флюсе MnO и SiO2 и развития
кремний- и марганецвосстановительного процессов). Увеличение силы
тока, скорости наплавки, вылета электрода и уменьшение напряжения дуги
повышают содержание Cr, C, N и Ti, и, напротив, снижают содержание Si
и Mn.
При наплавке под флюсом АН-60 содержание Si в наплавленном
металле превышает его исходное содержание в электроде (kSi > 1), а
содержание Mn менее исходного (kMn < 1) из-за более интенсивного
испарения и выгорания.
Обработка полученных данных выполнялась программой Statistica 7.
В результате установлены регрессионные зависимости наплавочных
характеристик (коэффициенты наплавки αн и потерь ψ), коэффициентов
перехода (ki) и доли участия основного металла в наплавленном валике (m)
от параметров режима наплавки в следующем виде:
(2)
Y  b0  bI  I  bU U  bV V  bL  L ,
где сила тока - I, А; напряжение дуги - U, В; скорость наплавки - V,
м/ч; вылет электрода - L, мм; b0, bI, bU, bV, bL – коэффициенты регрессии.
Коэффициенты регрессии в уравнениях для расчета по формуле 2
значений наплавочных характеристик (коэффициенты наплавки αн и
потерь ψ), коэффициентов перехода (ki) и доли участия основного металла
в наплавленном валике (m) приведены в табл. 3.
Расчетные значения (ki; m), позволяют определить химический состав
каждого из наплавленных слоев, полученного при заданных параметрах
режима наплавки (по формуле 1). Это позволяет спрогнозировать фазовый

317

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019

14

0,14

12

0,12

12

0,12

10

0,10

10

0,10

8

0,08

8

0,08

6

0,06

6

0,06

4
0,04
150 200 250 300 350 400 450
I, A

4

Cr
Ti

0,04
27

Mn
N

28

29

30 31
U, B

Si*10
C

Cr
Ti

33
Mn
N

б)

0,14

14

0,14

12

0,12

12

0,12

10

0,10

10

0,10

8

0,08

8

0,08

6

0,06

6

0,06

4

0,04

4

0,04

15

20
Si*10
C

25

30 35
V, м/ч
Cr
Ti

40

Cr, Mn, Si*10, %

14

C, N, Ti, %

Cr, Mn, Si*10, %

а)

32

25

45

30

35

40

45

50

C, N, Ti, %

Si*10
C

C, N, Ti, %

0,14

Cr, Mn, Si*10, %

14

C, N, Ti, %

Cr, Mn, Si*10, %

состав наплавленных слоев, стабильность аустенита в их структуре и, как
следствие, их свойства и износостойкость.
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Рис. 1. Влияние параметров режима наплавки на содержание легирующих
элементов (С, Cr, Mn, Si, Ti, N) в металле 6 слоя, наплавленного ППНп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60:
а – сила тока (I, А); б – напряжение дуги (U, В);
в – скорость наплавки (V, м/ч); г – вылет электрода (L, мм).
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Таблица 2 Коэффициенты перехода при наплавке
№

I, А

1
2
3
4
5
6
7
8
9

300
200
400

U, B

V, м/ч

30
30
27
33

300
30

20
40
30

L, мм
kC
kCr
Флюс АН-60
0,51 0,8
0,47 0,77
0,55 0,82
40
0,55 0,82
0,46 0,77
0,47 0,77
0,55 0,82
30
0,47 0,77
50
0,54 0,82

kMn

kTi

kSi

kN

0,8
0,83
0,77
0,76
0,84
0,82
0,77
0,83
0,77

0,28
0,26
0,31
0,29
0,28
0,28
0,29
0,28
0,29

1,48
1,56
1,4
1,39
1,58
1,52
1,45
1,53
1,44

0,62
0,59
0,66
0,67
0,58
0,59
0,66
0,59
0,66

Таблица 3 Коэффициенты регрессии для расчета характеристик
наплавки и коэффициентов перехода
Y
b0
bI
bU
bV
bL

kC

kCr

kMn

kTi

kSi

kN

ан

ψ

m

0,57
0,0004
-0,0155
0,0039
0,0036

0,82
0,00025
-0,0085
0,0023
0,0027

0,69
-0,0003
0,013
-0,0026
-0,0029

0,26
0,0002
-0,001
0,0003
0,00035

1,01
-0,0008
0,033
-0,0036
-0,0042

0,71
0,00031
-0,014
0,0035
0,0034

14,4
0,008
-0,17
-0,01
0,095

10,75
-0,003
0,033
-0,015
-0,025

35,72
0,02
0,33
0,45
-0,25

Влияние параметров режима на относительную износостойкость при
сухом трении ε5 и в потоке дроби ε8 металла, наплавленного ППНп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60 (6 слой), а также прирост мартенсита
на поверхности, изношенной в соответствующих условиях, α″5, α″8,
показано на рис. 2, а-г.
При увеличение силы тока, скорости наплавки, величины вылета и
уменьшение напряжения дуги в наплавленном металле обеспечивает
повышение относительной износостойкости ε5 при сухом трении, а также
износостойкости ε8 в потоке дроби.
Влияние параметров режима наплавки на относительную
износостойкость ε5 и ε8 металла, наплавленного ППНп 14Х12Г12СТ под
флюсом АН-60, связано с изменением стабильности аустенита и, как
следствие, прироста мартенсита деформации на изношенной поверхности
α″5 и α″8. Повышение относительной износостойкость ε5 и ε8 достигается
при снижении стабильности аустенита (в основном из-за уменьшения в
наплавленном металле содержания Mn, который стабилизирует аустенит).
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Рис. 2 Влияние параметров режима наплавки на относительную
износостойкость при сухом трении ε5 и в потоке дроби ε8, прирост
мартенсита α″5, α″8 металла, наплавленного ПП-Нп 14Х12Г12СТ
под флюсом АН-60:
а - сила тока; б – напряжение дуги;
в – скорость наплавки; г - вылет электрода.
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Установлено, что варьирование параметров режима в исследованном
интервале приводит к изменению относительной износостойкости шестого
слоя металла, наплавленного ППНп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60
(в сравнении с наплавкой на базовом режиме): - при сухом трении ε5 на
±8 %; - в потоке дроби ε8 на ±5 %.
Вследствие участия основного металла химический состав в первом и
втором наплавленных слоях существенно отличается от достигаемого в
третьем (рабочем) слое и последующих. Исследование структуры и
свойств первых наплавленных слоев - необходимый этап разработки
технологии наплавки.
Оценка химического состава, микроструктуры и свойств в первых
шести слоях металла, наплавленного на сталь Ст3пс толщиной 30 мм.
Наплавка выполнялась на базовом режиме (I = 300 А, U = 30 В, V = 30 м/ч,
L = 40 мм) при относительном шаге наплавки  = 0,7. Химический состав
1, 2, 3 и 6 слоев приведен в табл. 4.
Таблица 4 Химический состав наплавленного металла в разных слоях
Содержание элементов, %
№
γ,
α',
α″5,
слоя
%
%
%
Cr
Mn
С
Ti
Si
N
1 слой 7,37 7,86 0,16 0,03 0,50 0,04 64
36
28
2 слой 10,30 11,25 0,14 0,04 0,66 0,07 100
25
3 слой 11,49 12,62 0,13 0,05 0,73 0,08 100
22
6 слой 12,69 14,00 0,12 0,05 0,79 0,08 100
15
Примечание:
1. Прирост мартенсита при сухом трении - α″5; в потоке дроби - α″8.

α″8,
%
45
64
45
28

В сравнении с 6-м слоем, по мере увеличения доли участи основного
металла (от 3-го к 1-му слою), содержание всех легирующих элементов,
кроме углерода, снижается (для разных элементов): в 1 слое – на 37-44 %;
во 2 слое –17-20 %, в 3 слое – 8-10 %. Содержание углерода несколько
возрастает, поскольку в наплавленном металле его меньше, чем в
основном металле.
Основу наплавленного металла в первом слое составляют мартенсит
(α') и аустенит (γ), во втором и последующих слоях - аустенит (см. табл. 4).
Результаты
испытаний
твердости
HRC,
относительной
износостойкости при сухом трении ε5 и в потоке дроби ε8 для 1-3 и 6 слоев
наплавленного металла представлены на рис. 3.
Металл первого наплавленного слоя в сравнении с последующими
слоями обладает наибольшей твердостью. В его структуре образуется 36 %
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мартенсита охлаждения (α' = 36 %), и наблюдается наибольший прирост
мартенсита деформации при изнашивании (α″5 = 28 %;). Это обеспечивает
наибольшую износостойкость при сухом трении (ε5), и наименьшую
износостойкость в потоке дроби (ε8) из-за охрупчивания и ускоренного
выкрашивания вследствие ударов частиц дроби.

Рис. 3 Свойства металла, наплавленного ПП-Нп 14Х12Г12СТ под
флюсом АН-60: HRC – твердость; ε5 – относительная износостойкость при
сухом трении; ε8 - относительная износостойкость в потоке дроби.
Твердость HRC во втором и последующих слоях по мере увеличения
их числа снижается вследствие повышения количества и стабильности
аустенита.
Относительная износостойкость при сухом трении ε5 по мере
увеличения числа слоев снижается и-за разупрочнения и уменьшения доли
энергии внешнего воздействия, расходуемой на развитие γ-α″превращения, а не на образование трещин, сколов и разрушение металла.
Относительная износостойкость в потоке дроби ε8 во 2-м слое
составляет 3,1, а в 3-м слое она является максимальной 3,2. Исходная
микроструктура в 3-м слое является полностью аустенитной γ = 100 % и
обеспечивает оптимальный прирост мартенсита деформации в процессе
изнашивания α″8 = 45 %. По мере дальнейшего увеличения числа слоев
относительная износостойкость ε8 снижается вследствие повышения
стабильности аустенита (в 6-м слое - ε8 = 2,9 при α″8 = 28 %).
При сравнении шестого и третьего слоев наплавленного металла:
- содержания легирующих элементов повышаются на ≤ 5 %;
- износостойкость при сухом трении ε5 снижается на 6 %;
- относительная износостойкость в потоке дроби ε8 снижается на 9 %.
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Наплавка ПП-Нп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60 на сталь Ст3пс
является достаточной в 2-3 слоя (в заливистости от условий изнашивания).
При наплавке проволокой ПП-Нп 14Х12Г12СТ следует учитывать,
что увеличению количества мартенсита в структуре первого (буферного)
слоя, следует учитывать возможность возникновения трещин из-за в
охрупчивания вследствие образования структуре мартенсита охлаждения.
Доля мартенсита зависит от величины переохлаждения от точки начала
мартенситного превращения Мн, до температуры окружающей среды. При
этом значение Мн которой может быть определено по формуле [278]:
2
М н  0,485  М sjh  0,000095  М sjh  40 ,
(3)
где M sjh  550  350  C (%)  40  Mn(%)  35 V (%)  20  Cr (%)  30  Al(%) .
Установленные в работе регрессионные зависимости (ki; m –
см. табл. 3) позволили определить зависимости химического состава
наплавленного металла первого слоя и соответствующих ему значений Мн
от выбранных параметров режима наплавки. На рис. 4 показано
совместное влияние на температуру Мн силы тока и напряжения дуги, а
также скорости наплавки и вылета электрода.

а)
б)
Рис. 4. Температура Мн металла первого слоя, наплавленного ППНп 14Х12Г12СТ под флюсом АН-60 на сталь Ст3пс, в зависимости от:
а - силы тока I и напряжения дуги U при V = 30 м/ч; L = 40 мм;
б - скорости наплавки V и вылета электрода L при I = 300 А; U = 30 В.
Установлено, что температура начала мартенситного превращения Мн
возрастает и, соответственно, доля мартенсита охлаждения (α') в структуре
наплавленного 1-го слоя повышается при увеличении силы тока и
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скорости наплавки, а также при уменьшении напряжения дуги и вылета
электрода. Это следует учитывать при выборе режима наплавки для
предупреждения трещин, которые могут распространяться в последующие
слои и приводить к отколам.
Полученные в работе данные позволяют оптимизировать технологию
наплавки ПЛ-Нп 14Х12Г12СТ в сочетании с флюсом АН-60 для
восстановления и упрочнения деталей различного назначения. Эту
порошковую проволоку целесообразно использовать взамен ППНп 18Х1Г1М, (при этом достигается повышение износостойкости в 3,55 раз), а также ПЛНп 20Х10Г10Т (это обеспечивает лучшую
обрабатываемость
наплавленного
металла.
при
равной
его
износостойкости).
Выводы
1. Установлены регрессионные зависимости влияния параметров
наплавки (силы тока, напряжения дуги, скорости наплавки, вылета
электрода) на коэффициенты перехода легирующих элементов и долю
участия основного металла при использовании порошковой проволоки
ПП-Нп 14Х12Г12СТ в сочетании с флюсом АН-60, позволяющие
рассчитать химический состав различных наплавленных слоев и
прогнозировать их свойства.
2. Изучены фазовый состав наплавленного металла до и после
изнашивания, твердость и износостойкость наплавленных слоев в
различных условиях изнашивания. Полученные данные позволяют
повысить эксплуатационные свойства наплавленного металла за счет
управления режимом наплавки и числа наплавленных слоев.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕПЕЧНОЙ
ОБРАБОТКИ СТАЛИ НА АГРЕГАТАХ КОВШ-ПЕЧЬ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ПРОДУВКИ РАСПЛАВА ИНЕРТНЫМ
ГАЗОМ
1
1

Костецкий Ю.В., 2Стовпченко А.П.

Институт электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук
Украины
2

Частная инжиниринговая компания "ELMET-ROLL"

Статья посвящена проблеме использования вибросигнала с
поверхности стальковша для контроля и управления процессом продувки
металла инертным газом в ходе его обработки на установке печь-ковш.
Статтю присвячено проблемі використання вібросигналу з поверхні
стальківша для здійснення контролю і управління процесом продування
металу інертним газом під час його обробки на установці ківш-піч.
The article is devoted to the problem of using vibro-signals from the ladle
surface to control the process of metal purging with an inert gas during metal
refining at a ladle furnace.
В сталеплавильном производстве широкое распространение
получила практика доводки нерафинированной стали по химическому
составу, температуре и содержанию неметаллических включений на
агрегатах внепечной обработки типа ковш-печь. Для интенсификации
тепло и массообменных процессов в ванне жидкого металла в ходе
ковшевой обработки применяют продувку инертным газом через
продувочные устройства, установленные в днище ковша [1,2]. В процессе
обработки расход инертного газа может изменяться в широких пределах в
зависимости от решаемых задач. Как показывает производственная
практика, следствием неправильного выбора параметров продувки
(интенсивности и длительности) может быть не только снижение
эффективности процессов рафинирования и нагрева металла в ковше,
ведущее к увеличению затрат, но и значительное возрастание
загрязненности стали неметаллическими включениями, снижающее
качество металлопродукции [3-6].
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На действующих агрегатах ковш-печь для задания и поддержания
нужного расхода инертного газа обычно используют приборы,
измеряющие давление в аргонопроводе, обратное давление и расход. При
этом выбор необходимого расхода газа и соответственно задание режима
продувки, как правило, осуществляют на основе визуального контроля
уровня турбулентности на поверхности металла в ковше и размера так
называемого «продувочного пятна». Безусловно, такой подход не
позволяет в полной мере реализовать возможности технологии и
обеспечить стабильность результатов [7]. При одном и том же видимом
уровне турбулентности или размере «продувочного пятна» на поверхности
ковша интенсивность перемешивания в объеме может быть различной [8].
Особенно сложно выбрать правильный режим продувки для конкретной
плавки при решении задачи по рафинированию металла от
неметаллических включений. Поскольку в этом случае поддерживать
режим продувки близкий к оптимальному лишь на основе показаний
традиционных средств и визуального контроля крайне затруднительно.
Как показали исследования, в ходе ковшевой обработки стали метод
виброакустического мониторинга может обеспечить косвенный контроль
работы продувочных устройств и получение дополнительных данных,
необходимых для организации эффективной продувки инертным газом
[7,9-14]. Пузыри инертного газа, поступающего через пористую пробку в
металл, генерируют колебания, распространяющиеся в объѐме жидкого
металла [15,16]. При достаточной интенсивности этот сигнал можно
регистрировать на поверхности ковша как виброколебания определенной
частоты [17].
Теоретические оценки и лабораторные эксперименты показывают,
что на основе анализа вибросигнала, можно осуществлять не только
контроль интенсивности продувки, а также диагностировать режимы
истечения инертного газа в объем жидкометаллической ванны [18] и
получить данные о преимущественном размере пузырьков газа,
всплывающих в объеме металла [19]. По данным теоретического анализа
гармоники сигнала связанные с продувкой газом находятся в
низкочастотном диапазоне до 1 кГц [20].
Экспериментальную проверку возможностей данного метода
провели в производственных условиях на УКП с ковшом емкостью 160 т.
Вибрацию поверхности ковша регистрировали с помощью специального
разработанного комплекта аппаратуры. Полученные данные обрабатывали
согласно разработанному алгоритму [21]. Анализ полученных данных
показал, что датчики, расположенные на кожухе ковша, позволяют
успешно регистрировать полезный сигнал. Было установлено, что энергия
вибросигнала в частотном диапазоне 1595 Гц имеет хорошую
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корреляцию с параметрами режима продувки аргоном. Изменение уровня
среднеквадратичного значения (СКЗ) вибросигнала в выбранном
диапазоне частот было пропорционально изменению расхода аргона в
процессе внепечной обработки стали. Изменение уровня СКЗ
вибросигнала, на частотах кратных 100 Гц позволяет отслеживать периоды
включения электрических дуг и в определенной степени судить об
условиях их горения. Это позволяет диагностировать изменения условий
горения дуг вследствие их оголения, вызванного недостаточным
количеством шлака в ковше, или гетерогенного состояния шлака, а также
при слишком интенсивной продувке расплава инертным газом.
На основе проведенных исследований был разработан и успешно
испытан в производственных условиях экспериментальный образец
аппаратно-программного комплекса виброакустического мониторинга и
управления процессом продувки металла инертным газом на установке
ковш-печь [20]. Подобная система мониторинга может работать в режиме
советчика сталевара, либо выступать составной частью системы
автоматического управления расходом инертного газа на УКП. В
последнем случае управление продувкой осуществляется на основе
обработки текущих данных от системы компьютерного анализа
вибросигналов и от АСУТП, результатов математического моделирования
процесса и заранее определенных критериев.
Положительный эффект от использования подобной системы
управления продувкой может быть получен не только при производстве
сталей особого качества, но и на рядовом сортаменте. Автоматическая
оптимизация расхода продувочного газа по ходу обработки обеспечивает
снижение загрязненности металла неметаллическими включениями,
эффективную гомогенизацию расплава, позволяет оптимизировать расход
аргона, раскислителей, снизить удельный расход электроэнергии и
электродов, а также уменьшить износ футеровки шлакового пояса. Кроме
того, может быть достигнута стандартизация режимов продувки металла
инертным газом и минимизированы ошибки в выборе параметров
технологического процесса, обусловленные проявлением человеческого
фактора.
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